
פיתוח הרצליה ,10 המלן דוד - תלם זיוה תצוגה חדר

ם זיוה ל ת
 העור בגדי של החדשה הקולקציה את לראות אותך מזמינה

בעיצובה.
 נאמר: תלם, זיוה של העור בגדי על

 חלוס... ממש ומעשיים. ייחודיים ,,אופנתיים,
,,והגדלים. הגווגים בגל בלעדי דגמים מבתר

 הוגנים. תמיד המחירים מיוחדת, במכירה צורך אין
 ובהתאם הדגם את אישית לך מתאימה תלם זיוה והעיקר,

 ולמידותיך! לגוונים לאישיותך,
שבת. או שישי ביום לבקר בואי
_________ .10—14 ,16-19 בשעות 25.1.86 שבת ,24.1.86 שישי

 052־72976 לטלפון התקשרי אנא השבוע, מימי באחד לבוא ברצונך אם
מועד. וקבעי

ולערב ליום בגדים גחדר־התצוגה: תמצאי כמו״כן
אמיתי סיני מבריקט ג׳קטים חד״פעמי: *
ואביזרים תיקים חגורות, של עצום מבחר ★

ה ל ו ש
 בשיטה מלאכותיות ציפורניים
 באחריות תחזקות אמריקאי,

ריסים השתלת וכן
 מזורזים קורסים
ציפורניים לבניית

89 ג׳ורג׳ המלך ת״׳א,
טלפונים:
282969 
284919 
295318

ציפורניים השתלת

 בערב. 9.00 עד אלינו התקשו/י
 אצלך תהיה שלך הסדר ועבודת

א שרות בבוקר. למחרת  0ו\מ£ש6ז
בעיר. נמוך הכי בתעריף

ופרסומאים. לגרפיקאים כדאי
03־447363 צפריר רוני

ן ת י י א ח י מ ע
כזדימים הדברת

מ ,  י בע״
 תיקנים(לוקים), להדברת מומחים

ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי
מת־  2272 ת.ד. ,18 מודיעין חז גן, ו

7־5־6 טל• 9 0 1 1  481/75 עסק 21 ,מס רש' 4
שמירה ל ו ך ע ת או רי עוך31ו ב ו

> 0 1

 <־ -
7̂ע?

לענין ת1צו
ו־־/
:2 מישל - צרויה - בתיה הם:

£ של האולפנה מבית שיער מעצבי

£
זלצר סמי

־)1
בז שיו: דיו עכ טו ס ש ב ד ח ם: ה ה של
ר־/ס
בז -£_ו£00קט

ב רח׳ ב 34 ארלוזורו תל־אבי
11

פ 235 ו 37 טל. \

מרים ע׳׳י מניקור־פריקור

במדינה
דרכי־אדם

משקרת! מכוגת־האמת
לגלאי, תאמין אל

לשודדים: האמן
 בני־הזוג מימשו שנתיים לפני
 עם כל וכמו דירה, מכירת של עיסקה
 דולארים. בכסף לקנות מיהרו ישראל

 את והכניסו לבנק, הלכו מהחלפן ישר
 באו כאשר למחרת, לכספת. הירוקים
 האמינו לא מהכספת, משהו להוציא
 אמש שרק הכספת, עיניהם. למראה

 ריקה היתה טוב, כל מלאה היתה
לחלוטין.

 מנהל־הסניף, אל מיהרו בני־הזוג
 הכספת בדלת אבל סיפורם, את וסיפרו

 לא ואיש סימני־פריצה נמצאו לא
 להיבדק ביקשו הם להם. האמין

 ונשלחו (גלאי־שקח, במכונת־אמת
הת כאשר הבנק. עם העובד למכון
חמס. בני־הזוג זעקו התוצאות, קבלו

 דוברי״שקר. שניהם את מצאה המכונה 1
 וביקשו קנת נתן לעורך־הדין הלכו הם

 אותם שלח ואז מה, זמן חשב הוא עצה.
 שנית שייבדקו כדי פרטי, למכון

 הזו המכונה גם ושבר, שוד אך במכונה.
 לא הפעם דוברי־שקר. אותם מצאה
עצה. קנת עורך־הדין בפי היתה
 סניף ומנהל שבועיים, עברו לא
להם, סיפר הוא הזוג. אל טילפן הבנק

 שודדי־ של רשת גילתה המישטרה כי -
 שקיבלו במפתח אותן שפתחו כספות,
 לשבירה. כספות לנסות כדי מהבנק

את מסרו ואף בכל, הודו השודדים

 הגה־ את מפנה היתה (דוושת־הימין
 — ודוושת־השמאל שמאלה, הכיוון

ימינה).
ש חיל־האוויר, ותיק •דודו״, זהו
הפ משרות־המילואים החודש שוחרר

שמי המשימות מיגוון בגלל אולי עיל.
 שהוא שעות־הטיסה אלף 20 משך לא

 בחיל, שלו השנים 34ב־ לזכותו זוקף
 שם מאחורי להסתתר מעדיף עדיין הוא

לספר. מה לו יש ספק ללא אבל בדוי.
 ערב מבולגריה, ארצה דודו כשעלה

 בלבד, 16 בן היה מילחמת־העצמאות,
 ניירות מלהציג אותו מנע שלא מה

 ישר ולהתגייס 18 לבן אותו שעשו
 עבר הוא הפלמ״ח, וכשנגמר לפלמ״ח.

 לאלחוטן־מק־ הפך ומייד לחיל־האוויר
לען־צלם.

 הראשונים בימים רק היה זה אבל
 מיק־ לדודו נתנו מהרה ועד החיל, של

שי במיקצוע'זה נווט. צוע־של־ממש:
 ואחר־ בחיל, שרותו שנות כל משר מש
באל־על. גם כך

 בט־ השבוע כשדיווח מצרי. דלק
 על החדש, בגליונו האוויר, חיל און

לדו החברים שערכו מסיבת־ההפתעה
 על שם סופר שרותו, סיום לרגל דו

עוד. ישובו שלא ימים
 שי־ במיסגרת הראשון, הנסיון כמו

 ג׳יפ להצניח הצנחנים, עם תוף־הפעולה
 בדלת נתקע הג׳יפ דאקוטה. ממטוס
 יותר, שגרוע ומה לצאת, מסרב המטוס,

לבטן־המטוס. לשוב מסרב
 והיא הופר, הדאקוטה של האיזון

 ,סו־ האחרון ברגע רק להסתחרר. עמדה
בנס. העניין דר

חיל־זד של האזרחיים השרותים או

קנת פרקליט
שקר או אמת

 אישרו הם בני־הזוג. של הכספת מיספר
 דד של גדול סכום מתוכה גנבו כי

לאריס.
 במכונת־ הבדיקות שתי למרות

 דוברי־שקר, בני־הזוג יצאו בהם האמת,
 לאיש מלא. באופן הבנק אותם פיצה

 דוברי־שקר יצאו מדוע הסבר היה לא
אמת. דיברו כאשר

צה״ל
 של !,מזיכרונות

רי נחט סלג
 במטוס נתקע 6הגיי

בתעלה גתקע והמטוס
 מטוסי את כולם. את הכיר הוא

 שתיצרוכת־הש־ מצופי־הבד, האנסון
 מתיצרוכת־ גדולה היתה שלהם מן

 הימיים, קטלינה מטוסי את הדלק;
 שצברו המלח את מהם שוטפים שהיו
 את בכינרת; ברחיצה התיכון, בים

ששי הישנים, הסטראטוקרוזרים
 היה שלהם החשמליים במגעים בוש

שלהם בהגה־הכיווו השליטה את הופר

 הארבה נגד ריסוס ימיו: בראשית אוויר,
 שאבדו דייגים איתור בארץ; שפשט

 רעידת־ מוכת לתורכיה יציאה בלב־ים;
ושמיכות. תרופות מישלוח עם האדמה,
 השנים 34 של האמיתי המהפך אבל

 היבשות. בעובדות מתגלה האחרונות
ברא החיל, של לרשותו עמדו כי אם

 (קט־ ימיים מטוסים שלושה שיתו,
 הארץ בשמי נראתה לא מעולם לינות),

ה ברשות הסיבה: אחת. קטלינה אלא
 ק־ של אחד גלגל־חרטום רק היה חיל

 הושענו קטלינות ששתי כך טלינות.
 השלישית ורק ארגזים, על קבע דרך

ממריאה. היתה
 ,50וד בשנות צריך, היה כאשר או,
 במיפעל־ ספיטפיירים מנועי לשפץ

 צ׳יק־ לשם טסו לא בסקוטלנד, האם
 חמש ותוך ישיר היום, כנהוג צ;אק,
 מן — ימים כמה לקח זה אלא שעות,
ה לברינדיזי מאתונה לאתונה; הארץ

הצר למארסיי מברינדיזי איטלקית;
ללונ ומשם לפאריס ממארסיי פתית;

לסקוטלנד. צפונה אז ורק דון;
הי־ באמת יוצאת־הדופן הפרשה אך

את שאיבדה בדאקוטה המעשה תה
)24 בעמוד (המשך

ה העולם16 2525 הז


