
החי
ציבשדזלר

 את עיתונאי הביע ירושלים ^
 היתה לא הדולריזציה כי דעתו ₪1

 שהיה מה שזה מכיוון כל־כן־, רע רעיון
 כלכלה לישראל: צבע להוסיף יכול

 מתוצרת ירוקים, על המבוססת שחורה,
כחול־לבו.

★ ★ ★
די מקזמגסטת את הרי

 מחקר חוקר־דת פירסם ירושלים ך*
 במשך שנשאלו שאלות על
 בגדה מוסלמיים חכמי־דת השנים

 אשר המאמינים, על־ידי המערבית,
 הקבר האם השאר, בין לדעת, ביקשו
 פגיעה יש האם המת; גוף על לוחץ

 אותו שהנושא שעה הקמיע בכבוד
 אם נישואין דין ומה צרכיו, את עושה
 כי החופה אחר מגלה הזוג מבני אחד

קומוניסט. הוא השני
★ ★ ★

מונעת רפואה
 סופרמרקט מנהל הודה נתניה ך*
 מגניבות-הקבע התעלם כי מקומי, ^
 ובתו, אשתו רופא־מומחה, לקוח, של

 תוצרת־חוץ, שוקולד בסחיבת שהירבו
 יחלה אחד שיום חשש שהוא מכיוון

 ההוא הרופא של לטיפול ויזדקק
דווקא.

★ ★ ★
למגדרץ כשר

 מוצרים הגישה ניו־יורק ף*
 ישראלית חברה בע״מ, כימיים ■4

 יהודי בין נרות־שבת, המשווקת
 איט־ פיי נגד מישפט ארצות־הברית,

 לארצות־ המייבאת פורט־אכספורע
 באריזה סין, מתוצרת נרות־שבת הברית
ה החברה של לאריזה בכל הדומה

 ולבן) (כחול זהים בצבעים ישראלית,
 ההבדל זהה. במחיר גם אותם והמוכרת

 והנרות הישראלים הנרות בין היחיד
 מבליטים שהישראליים הוא הסיניים

 שעה כשר, המלה את נרותיהם על
 (חצי צייי בציון מסתפקים שהסינים

 באנגלית). סין צ׳יינה, המילה
★ ★ ★

המתוקים החיים
 קיבוצניקיות שש החליטו יפעת ^

ת 1 רו שהת למעקב קץ לשים לצעי
 הפרטיים, חייהן אחרי לדבריהן, נהל,

ו משותפת לעגנית הודעה פירסמו
 הקיבוצית, התנועה בביטאון חתומה

 שותות, מעשנות, אכן הן כי הודו שבה
 מתנדבים) עם יחסי־מין(גם מקיימות

 עם נס־קפה שותות אפילו הן מזה וחוץ
 קצת גם ולפעמים וחצי, סוכר כפית

★ ★ ★וודקה.
כבר אז כבר, אם

 עובדת של בביתה נתגלה לוד ^
 המזון . את המספקת בחברה

הראשו למחלקות הכלים את ומדיחה
 טי־ווי־איי חברות־התעופה של נות

 יינות של מרשים אוסף וסוויסאייר,
 קפוא, בשר שימורי״יוקרה, מעולים,
סכו״ם ומערכות חרסינה צלחות

 העובדת גנבה שאותם כסף, עשויות
 כי בנמקה שנים, במשך מחברתה

 ביותר. לטוב רק רגילה היא במיטבחה
★ ★ ★

הכל סובר הנייר
 אשר חברי־הקיבוץ גילו דוברת ^
 הם אין ששוב הד־תבור, למרגלות ■4

בתח שלהם בשעות־הפנאי מסתפקים
 איסוף צילום, כמו השיגרתיים ביבים
דגי־נוי גידול ומטבעות, בולים

להת החלה החברות אחת וצמחי־נוי.
נייר. בקיפולי מחות

★ ★ ★
זאת בבל קדמה הביצה

 כור חברת הסבירה סינגפור ף*
 מדגרה הקימה מדוע הישראלית ^

 של הדגרה פוטנציאל בעלת מקומית
 כור לשנה: ביצים מיליון שלושה
 ביצים לשלוח שעדיף למסקנה הגיעה

לאפרו בסינגפור ולהדגירן מישראל
 שרבים אפרוחים, לשלוח מאשר חים,
הארוכה. בדרר מתים מהם
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 שחורים. בעיגולים הבלונדי, ראשו את צבע תורגמן בועז הדוגמן ך61ך
 וזו סנטימטר, חמישה באורן שיער קבוצת לו נותרה המצח מעל 1/11
הקרחות. נוצרו וכן השיער, קבוצת גולחה עיגול כל מתון באדום. נצבעה

 כמה לשלב גם יכולים אלה יוצא־דופן.
 של ומקור הנמר גווני חיים: בעלי

חסידה.
הולך. הכל הספרים אצל

 מגיעה המגולחת האופנה בשורת
 הקרה האפורה הארץ מן דווקא

אנגליה. היא הלוא והמכופתרת,

 ספד פמו
צבאי

 שני משם היישר נחתו שבוע ^
 שיער מעצבות שתי מעצבי־שיער, 1 1

 הגיעו החמישה לצבעי־שיער. ומומחית
 במיקרה שהוא לסטודיו, היישר

 בתל־אביב, למדי חדשה מיספרה
עליו. והשתלטו

 כל ובדקו ראשים 27 חפפו הם
 אחד כל של ראשו על שיער

 את ולגלח לצבוע שרצה מהמתנדבים,
 של בסטודיו הסתים ההכנה שלב ראשו.

 המגלחים חמשת עברו משם זלצר. סמי
 שם בתל־אביב, פאלאס למלון

כסאות חמישה בימה, לרשותם הועמדו

 להיות חייב הראש *111*111 ¥1
1 מס השיער מגולח. 1111)1/
 משאירים מקדימה בחוד. תיים
מאחור. מאשר יותר ארון שיער

 מהלכת תל־אביב רחובות ף
 לשנת צו־האופנה חדשה. תופעה

 שהולכים מגולח.לאלה ראש הוא 1984
 אומרים בראשם שיער להשתיל

 מעצבי־ סטופז — מעצבי־השיער
 קצר שיותר שכמה החליטו השיער
 גלויה שהקרקפת וככל לראש, וצמוד
יפה. יותר כך — יותר

 היא סיגל מלפנים. קלאסי מראה
הרצליה. בגימנסיה תלמידה

 ארוך, שיער שרוצים לעקשנים
 אופנתיים, להיות גם רוצים אבל

 חלק רק לגלח הפדחת אופנאי מציעים
 שני את או אחד צד כלומר מהראש,

 ולהשאיר האוזניים), (ליד הראש צירי
ארוך. שיער זנב מאחור

 ולא ארוך שיער שאוהבים לאלה
 דילול הוא הפיתרון צד, בשום מגולח
 מתוכננות. בלתי קרחות — השיער
 מקום בכל השיער את יספר הספר

 שיער קבוצת יש שם כי לו שנראה
הראש. על המעיקה
 — אופנתי ראש שרוצה למי ועוד
 בצבעים צבוע להיות חייב השיער

 סגול. או ירוק אדום, כחול, כמו עזים,
 יכול הג׳ינג׳י המראה את שאוהב מי

חוצפני. אדום בצבע שיערו את לגוון
 האופנתי השיער שבבעלי הנועזים

 השבוע ימות בכל להתחפש יכולים
 הכרבולת לברוח. או לנמר לתרנגול,

להיות שרוצה מי לכל להיט היא


