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ה אנ די

 דספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשי□

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

/ יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צניעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסחקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים ׳

229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

■■■ בצלאל שוק ■■■
 )35 מעמוד (המשך
 פיג׳מות ליחידה. שקל 100 במחיר

 וחלוקים כותנות ולילדים, לגברים
 בגדי־ים גדולות, במידות לנשים
 האחרונה, בצעקה וביקיני שלמים
 לילדות ובגדי־ים שקל 1500 במהרי

שקל. ב־סססו
 בת טובלי, ברכה ואלגנטי. זרוק

 ארוך שיער בעלת בלונדינית ,20וד
 לעיצוב־אופנה, סטודנטית היא ושופע,
 באה אני ברמלה: ומתגוררת נשואה

 יפים בגדים לחפש כדי פעם, מדי לפה
 שימלה מצאה הפעם מוצאת. ובהחלט

שקל. 6000ב־ וורודה יפה קיצית
 הארץ, ומדרום מצפון באים אליי
 סוגי כל בן־ציון. החנות בעלת אומרת
 שחקניות, גם והמעמדות, הנשים

 אפשר אצלי ודוגמניות. עורכות־דין
 אופנה וגם זרוקה אופנה גם למצוא

אלגנטית.
 בחנותה למצוא ניתן ובאמת,

 שמלות־ שקל, 2500ב־ חצאית־תחרה
 שמלות־ שקל, 5000ב־ מז׳ורז׳ט ערב

שקל. 2000ב־ בהדפס־נמר טריקו
 צרה קטנטנה, אחרת, בחנות

 בגיל־ אשה מרים, את פוגשים וארוכה,
 הנראית אמיתית, יפהפיה העמידה,

 עיניה טיילור. אליזבת של ככפילתה
 מאוד והיא שחור שערה כחולות,

מטופחת.
וב במיקצועי, קוסמטיקאית ״אני

את כאן מנהלת גם אני לכך נוסף

בצלאל משוק שימלה
ודוגמניות עורכות־דין שחקניות,

 מסבירה ביום,״ שעות כמה החנות
 השתתפה לאחרונה כי המספרת מרים,
 חמה. אדמה ישראלי־צרפתי, בסרט

 הסבתא הייתי ראשי, תפקיד (״קיבלתי
המישפחה!״). של

 למצוא ניתן מנהלת, שמרים בחנות,
 כותנות־לילה, טובה, באיכות חליפות
1000ב־ קצרים ומיכנסיים חולצות

שילל.
 שהתעייף מי וקדירה. פלאפל

 את ולהניח לנוח ורוצה מהקניות
 יכול הגדושות, הפלסטיק שקיות

 צבעוני, פלסטיק כסא על להתישב
 דוכני ליד קייצית, שמשיה תחת

 יסתפק דיאטה על ששומר מי הפלאפל.
 ויקל צמאונו את שיפיג קל, במשקה

הסיור. המשך את עליו
 עניין ויש מבגדים, נמאס ואם

 נעליים סתם או קבקבים בסנדלים,
 ערימת וגם מצוי זה גם לקיץ.

 קרמיקה עשויות קדירות־בישול
 כל שקל 450 מחירן לפיד). (מתוצרת

אחת.
 למכירה, מאזניים מוצעים בסמוך

שקל. 2000 המחיר וחום. כחול באדום,
 רבות. הסנדלים באזור ההפתעות

 בד, עשוי סופר־אופנתי, מגף־סנדל,
 כחול, אפור, אדום, שחור, ורוד, בצבע

 נעליים: שקל. 2500 מחירו טורקיז,
 2000 עקב: בעלי סנדלים שקל. 2500
ספורטי תנ״כיים, סנדלי־עור שקל.
 אבל, שקל. 1500 ושטוחי־עקב; ביים
 בלתי־ או אנונימיות, הפירמות כאן,

מוכרות.

במדינה
דרכי־אד□

שפת־הים ער ערב
 להפשיט אפשר האם

לקורעס? בלי גייגס,
 במוצאי בנתניה, מאוד שמח היה

 ברחובות, רקדו אנשים יום־העצמאות.
טרנזיס של קולות עלו משפת־הים

 היה החוף כל גריל, של וריחות טורים
 של המרכזית בכיכר מדורות. מלא

 שחיפשו אנשים הרבה הסתובבו נתניה
 בן נתנייתי בוג׳ו, סידני שימחה. הם גם
 נתקלו ועיניו הקהל בין עבר ,30

מארצות־הברית. היפה בתיירת
 נאסר האמיתי השם בדוי, סלי(שם

 שבאה נאה, סטודנטית היא לפירסום)
 יצאה היא גם בישראל. חופשה לבלות
 חג- טעם את לטעום כדי לרחוב

 השעה ישראל. במדינת העצמאות
 וחצי, 8 למדי, מוקדמת עדיין היתה
 החל וסידני העיר. על ירד זה אך חושך
 לחיזור הפכה השיחה סלי. עם מדבר

 בבית־ ,לארוחה סלי את הזמין וסידני
 החוף אל ירדו הם שפת־הים. שעל קפה
סגור. המקום כי גילו ושם

 על מעט לטייל המשיכו השניים
 לאורות לחזור רצתה סלי אבל החוף.

 אותה חיבק לדבריה, אז, ולמוסיקה.
 צעקה היא אליו. אותה ומשך סידני

 לחזור לא והבטיח התנצל הוא וכעסה,
 במרחק היו כאשר אולם מעשהו. על
 ומשך הגבר אותה תפס מהמדרגות מה

 על אותה השכיב הוא החול. אל אותה
 הג׳יגס את בכוח ממנה הפשיט הארץ,

 ובעל תחתוניה ואת שלבשה ההדוקים
 ניסתה כאשר רצונה. נגר פעמיים אותה

 פניה את הגבר לחץ להתנגד, סלי
 בין החול גרגרי את חשה והיא לחול,

שיניה.
 מעשה, לאחר תוכנית־נקמה.

 השניים קבעו הטיילת, אל עלו כאשר
 בעוד במועדון־לילה, שוב להיפגש

 וחזרה לדירתה הלכה סלי שעות. שלוש
 אבל למועדון־הלילה, היעודה בשעה
 שלוש בשעה רק שם. היה לא סידני
 נתניה למישטרת סלי הגיעה חצות אחר

האונס. על והתלוננה
 נחקר הוא ונעצר. נתפס סידני

 בידי אונס על כתב־אישום נגדו והוגש
פלפל. דרורה התובעת
הה תום עד למעצר הבקשה בעת

 צבי עורך־הדין הסניגור, טען ליכים
 השניים בין שקרה מה כל כי לידסקי,

 הצעירה. של המלאה בהסכמתה קרה
 ג׳ינס בכוח להפשיט אפשר ״איך

 לקרוע ולא בחורה של מגופה הדוקים
 הצביע גם הוא הסניגור. שאל אותם?״

 בחזרה בני־הזוג עלו שכאשר כך על
 על היו האונס־כביכול, אחרי לחוף,

 על שהשגיחו שוטרים עשרות הטיילת
 לא כלל וסלי יום־העצמאות, חגיגות
 לעומת ולהתלונן. אליהם לפנות חשבה

 בגדים החליפה הביתה, הלכה זאת
 את לפגוש כדי למועדון־הלילה וחזרה
שנית. סידני

 העלילה מדוע הסבר גם היה לנאשם
 האונס. עלילת את התיירת עליו

 את להמשיך סלי קיוותה לדבריו,
 אך איתו, במועדון-הלילה בילויי־הערב

 והחליטה נעלבה היא הגיע. לא הוא
 עלילת־אונס. עליו ולהעליל להתלונן
 מכיוון לפגישה סידני בא לא למעשה,

 יום־ מוצאי את נשוי. גבר עזהוא
 אשתו עם לבלות אמור היה העצמאות

 לחזור יכול ולא הקטנה, ובתו
למועדון־הלילה.

 מדוע מאוד מעניין הסבר היה לסלי
 במועדון־הלילה. האנס את לחפש באה
 התלוננה לא כי במישטרה אמרה היא

 מכיוון הטיילת, שעל השוטרים בפני
 שעשה מה על סידני את להרוג שרצתה

 לחפש כדי לביתה הלכה היא לה.
 וחזרה בו, לנקום לה שיעזרו ידידים

 זממה. את לבצע כדי למועדון־הלילה
 ותוכניתה לשם, הגיע לא סידני אולם

 לתחנת־המישטרה הלכה כן על נכזבה.
והתלוננה.

 מתן לאחר עד סידני עצור בינתיים
 בית־המישפט, בפני סלי של עדותה

השבוע.
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