
\ עה / סי  — וממוזג מפואר באוטובוס הנ
חת שת בוקר ארו  — באוטובוס מוג
תן דיילת רו ש שך ל עה כל במ סי — הנ

✓ ם ׳ תוני עה בזמן חינם עי סי  — הנ
ת 1/ עו ת ת הפ מ ע הנ  — הדרך ל
אכטה שייט ^ ת כולל בי ח ם ארו  —צהרי

ב ב חשבוננו על באילת שבוו ו
וביטוח. ק־מ בולל לא מראש, הזמנה לפי

נופש. ומתקני חנויות במסעדות, הנחות פנקס נוסע!!! לכל חינם
 באילת: המלון בבתי בוקר ארוחת עם לינות 4 או 3 הכוללת נופש חבילת

 אילת, גלי סי, קורל ספורט, נפטון, שלמה, המלך מוריה, לגונה, סונסטה,
_______________ודקל. אדומית

מבצע!!! במחירי עכשיו
בתל־אביב. צפון רכבת מתחנת 07.30 בשעה וחמישי ראשון בימי היציאה

 מבצע במחירי מאי בחודש הקיץ לחודשי הנופש את הזמן !ציופר ועוד
:הגליל טיולי :והרשמה פרסים

 42 בן־יהודה רח׳ 2208ו9 ,230654 225817,221372 טלי: 142 הירקון תל־אביב,רדו׳
 02־246858 :סלי 3 סירא בן י ירושלים,רה

.067-20330,067-20550 067-22660:טלי סו הירדן טבריה,רחי

א זה 1 13ת? ט•!/• §> צרטרבוס באויר-זה ל

 ולמלבות־יופי לדוגמניות רק לא
פלטשר לאה אולפן מיועד .

 ברחוב תל־אביב, הסואן הכרך של בליבו
 מטופחת חמד פינת מצוייה ,50 אבן־גבירול

 לאה גב׳ של האולפן שוכן שבה ושקטה להפליא
 אנוש, ויחסי נימוסים החן, לטיפוח פלטשר,
הגוף. ותרבות מקצועית דוגמנות

 הוא כאילו בית־הספר של הדימוי למרות
 80ש־־? הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות רק נועד

 חברה נשות פקידות, מורות, כמו: רגיל, ישראלי חתך הן מתלמידותיה
 די לא אולם ראש. ועד רגל מכף עצמי לשיפור השואפת ונערה אשה וכל

 ויחסי חברה גינוני נימוסים, ללמוד האשה על כי החיצוני, החן בטיפוח
 הצלחה לה המקנה עצמי בטחון רוכשת היא אלה כל ומתוך אנוש

ובמשפחה. בחברה בעבודה, והערכה,
 שמטרתם התעמלות שיעורי האולפן במסגרת מתקיימים לכך נוסף

 תרגילים הרצויים. במקומות והרזיה שרירים חיזוק לגוף, גמישות לעצב
גיל. בכל ולנשים לבנות מיועדים אלה

 את ללמד בארץ היחידה המוסמכת המורה הינה פלטשר לאה הגב
מקצועית. ודוגמנות החן טיפוח מקצועות

סניפים. פלטשר לגבי אין
.267682 טלפון ראיון: לקביעת

לחייל טרמפ תן

לה1ש
ציפורניים בניית
ציפורניים לכוססי

ם + טי שו ם קי מי לו ה  וי
תל־אביב,

89 גיורג׳ המלך רח׳
 03־295318 טלפון:

03־284919

 ועסקים סקס
סמויים שותסים ללא

מספקים: אנו
 ציתותים למניעת מכשירים *

במלסון
 מיקרופונים לגילוי שרות *

מושתלים
מתכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״נז דוקטור רדיו
266444 טל' ת״א, ,18 עליכם שלוס

במדינה
 120 מעמוד (המשך
 בשולחן־ שישבו המייסדים, בארבעת

 נוכחים 27 דרוכים צפו הנשיאות,
 היה קשה אחת. ואשה גברים 26 בריוק:
 הקהל מרכיבי בין משותף מכנה למצוא
 חלקם תימהונים, חלקם — המחר

 מהוגנת. הופעה בעלי וחלקם קשישים
מה קריאות־הביניים מתוך אט־אט,
 כי התברר הידר, של ומהערות שומעים
 במועדון חברותם הוא כולם את המאחד
 הקרוי מועדון — תל״אביבי שח־מת

 המישחק, מגדולי אחד של שמו על
המת בשמאל ידועה דמות גם שהיה
 60 לפני הווימארית גרמניה של קדם
 לאסקר. עימנואל שנה:

 להציב הצליח פישמן הירוק הפרש ׳
שח סוס גם שלו לוח־המישבצות על
 אליהו הבינלאומי האמן אמיתי: מת

 לפני שעלה הצעיר, האמן שווידלר.
 הוזמן מברית־המועצות, שנים עשר

 נגד דברו את לשאת לשולחן־הנשיאות
 אך קל, רוסי במיבטא הסוכנות.
 היו״ר, של מזו בה1בל טובה בעברית

 את פותחים לא ״בסוכנות כי הסביר
 כל על התחת. את מזיזים ולא הפה

 ובאמת פקידים, שלושה שם יש עולה
הזה." המוסד את לבטל הזמן הגיע

 נלהבות. במחיאות־כפיים זכה האמן
 האם ברצינות. לדבר להתחיל

 ועידת נתקיימה שבו הקטן, האולם
 כ״מרתף־הבירה בעתיד ייזכר הייסוד,

נשמע זה הראשון ברגע תל־אביב"? של

 השנט יום־הולדתו זהו בשבילו
 שתיל חגג בחג־השבועות, השבוע,

 20ה־ יום״ההולדת־המיוחד את )46(
שבבאר־שבע. בביתו שלו,

 ,1966 באביב התחיל הכל רגל! יש
כף- גב את שקישטה נקודת־חן, כאשר

)1986(שתיל עיתונאי
גיינגיית קרחת

ר * *\ 7 4ו תו, ן ר חגו ןי -[[ס 7״בר1דו ב ר ך1(ססמ ה
שופעת בלורית

 של קטנה מקבוצה אווילי. כרעיון
 שהתאספו מזיקים, בלתי תימהונים

 יוכל לא מבולבלת, הרצאה לשמוע
ממש. של פוליטי כוח לצמוח
 של נש צירוף כי מלמד, הנסיון אך

 הבימה למרכז להזניק יכול נסיבות
 מגוחכות שנראות קבוצות גם המדינית

 שהקבוצה לכך: היחיד התנאי בעליל.
אי עד המתוסכלת המסויימת, הקטנה

 על לפרוט הדרך את למצוא תצליח מה,
 ולנצלם חברתיים ציבורים תיסכולי

במ למטרותיה ולהשתמש ולצרכיה,
 הרוחשות אמיתיות, חברתיות צוקות
השטח. לפני מתחת

 השח־מתאי נראה, כך בינתיים,
מכך. מאוד רחוק עדיין האשכנזי

ה את הזה העולם צוות כשעזב
 המשועשע: הקול באולם נשמע מקום,

 להתחיל אפשר — הלכו ״העיתונאים
ברצינות!״ לדבר

דרכי־אדם
השני יום־ההולדת

 — בסרטן שחלה העיתונאי
 סיכומ־ את געצמו חיבר

 שלו המחלה
כליל והחלים —

 שנותרה היחידה הבולטת המזכרת
 המבהיקה הקרחת היא שתיל ליצחק

 הצלקות האחרות, המזכרות על שלו.
 אינו הוא אבל הבגדים. מכסים שבגופו,

ה בחג בשנה, פעם להיפך. שוכח.
יום־הניתוח. את חוגג הוא שבועות,

 לא מחודש ״יותר מדממת. החלה רגלו,
 זמן. לי היה לא פשוט לרופא. הלכתי

 לא בכדורגל, הליגה נגמרה שלא עד
שטות.״ לי נראה זה להתפנות. יכולתי

 ותיק, באר־שבעי עיתונאי שתיל,
 חרות העיתונים של כתב אז שימש

 קול־ישראל. ושל אחרונות וידיעות
 שהעביר הרגילות הכרוניקות מלבד

 במיוחד התמחה הוא למערכות,
 מצויץ שילוב זה היה בדיווחי־ספורט.

 הגדולה, אהבתו לבין מיקצועו בין
 בקבוצת שיחק בנעוריו עוד הכדורגל.

תל־אביב. בית״ר
 של הליגה מישחקי כשנסתיימו רק
 לבדיקות. סוף־סוף פנה הוא ,1966

 שהיה באר־שבע, של בבית״החולים
 הוא בחיתוליו, עדיין ימים באותם
 נודעה בטרם עוד לחדר־הניתוח. הוכנס
 במקום הפך הוא הבעיה, חומרת

 הכירו במוסד הרופאים לשיחת־היום:
וכחבר. כעיתונאי כולם, אותו

הפ ידידו ביצע שאותו בניתוח,
 נכרתה קפלן, ארווין הד״ר לסטיקאי
ה לאיזור ומתחת שמסביב הריקמה

במעבדה. לבדיקה ונשלחה מדמם
 זהו ברור: היה כבר יומיים אחרי

ממאיר. גידול
חשב לא בריא, גבר הייתי זה ״לפני

 הושיבו פיתאום מוות. או מחלות על תי
 עליי והסתכלו בכיסא־גלגלים אותי

 ומשה, ציפי הילדים, עגומים. במבטים
)30 בעמוד (המשך

 שהסתנן נער ירדני, קצץ לידן .*
 ארם לגבול,קצץ מעבר אל והוחזר

 הבארישבעי הסישטרה וקצץ
ששתיאל.

2546 הזה העולם28


