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לחומרא גט
 כסף יקבר לא נסרי ■
 אבד םאשוזו. 1
גט תקבד היא |

₪ אלון איל:ה ־
 נמרי שאול הצייר מנהלים שנים שש זה

 בבית- דיונים בהרליה־נמרי, אורית ואשתו,
בתל־אביב. הרבני הרץ

להת הסכמה מתוך לבית־הדין פנו בזמנו
אזר- נישואין בנידיורק שנישאו אחרי גרש,

חודק רונן
הנדקצוע את הורסות

 לא הצדדים אך לגירושין, פסק־דץ ניתן חיים.
למ כי החלטה ניתנה שעברה בשנה התגרשו.

 וישראל, משה כדת בנישואין נישאו שלא רות
לחומרא. בגט הם חייבים

 האשה את השמיץ הבעל חדש, תיק נפתח
רחל של ממדורה קטעים לתביעתו וצירף

רומא מנהלת שאשתו להוכיח כדי המרחלת,
 החזקת את דרש הוא זרים. גברים עם נים

 האשה מאשתו. כפיצוי כספים וכן הילדה,
הנישואין. ביטול את רק ביקשה

 לעורכי- שנמסר פסק-דין, ניתן עכשיו
 האשה, את המייצגים צפת, וצילה אורי הדין

המייצ בר־שילטון, וינון מנשה ועורכי־הדין
 שהילדה החליטו הרבנים הבעל. את גים

לפ האשה על שאין אמה, במשמורת תישאר
 להתגרש הצדדים על וכי בכסף הבעל את צות
 מלתת הפעם גם הבעל יימנע אם דיחוי. ללא
גט. ללא הנישואין את בית־הדין יתיר גט,

אדם דרכי
הציפורניים איש

 הבונים יש בתים. הבונים יש ■
ציפורניים. בונה רונן גשרים. |

₪ מן נעמי
 הוא יוצא־דופן: מיקצוע יש חורק לרונן

מלאכותיות. ציפורניים בונה
 הגבר הנראה, ככל הוא, )28(הנאה הצעיר

 של בידיים לפרנסתו המחזיק בארץ, היחידי
ומט משייף ומדביק, ערב, עד מבוקר נשים,

 עדיין נגמלו שלא למי גם לנשים, וגורם פח,
ארו ציפורניים להראות מכסיסת־ציפורניים,

מתקלף. שאינו בלאק מצופות חזקות, כות,
ציפור להדבקת בניגוד — עבודתו שיטת

מלא ציפורניים ליצור היא — שלמות ניים
 גורמות אינן ושגם כך, נראות שאינן כותיות,

 על מודבק זר דבר־מה כאילו להרגיש לאשה
אצבעה.
 מלאכותית ציפורן של קצה מדביק חורק

האו על הקליינטית עם מחליט הציפורן, אל
האו — כולה הציפורן את ומצפה הרצוי, רך

בשיכבת — המודבק הקצה פלוס ריגינל
אקריליק.
 במ־ אטרקציה הוא הבחור בית. ביקור
 תל־אביב. בצפון עובד, הוא שבו כון־היופי
 עושה שגבר משונה, להן נראה זה ״בהתחלה

אומ הן ״בסוף מספר. הוא הזאת,״ העבודה את
 מאשר יותר עדינה בצורה עובד שאני רות

 הכאיבו שבעבר מקליינטיות שמעתי אשה.
 ציפורניים. בניית כדי תוך אותן פצעו להן,

כאלה. דברים אין אצלי
 שהיידע נשים, הזה: במיקצוע בעייה ״יש
את הורסות נזקים, גורמות חובבני, הוא שלהן

אורית ואשתו נמרי
זרים? וברים עם רומאנים

 בין לעשות. מה לרעת חשוב המיקצוע. שם
 למניעת הנכון, החיטוי את לשים — השאר

 סיבה שום אין נכון, עובדים כאשר פיטריות.
לבעיות.״

 עיניו מטר, 1.78 גובהו כדוגמן, נראה הוא
 הצבאי השרות בטוב״טעם. מתלבש ירוקות,

 השיחרור אחרי קרבית. בהנדסה עליו עבר
באירופה. כרזות ומכר לחו״ל, נסע

ש אחותו, דרך הגיע הוא הציפורניים אל
 הבאות נאמנות, קליינטיות לו יש בכך. עסקה
 והרצליה־ כפר־שמריהו תושבות יש אליו,

לביקור־בית. אותו המזמינות פיתוח,
 צעיר, בגיל התחתן חורק טבעות. שתי
קפרי מאוד (״אשה שנתיים כעבור התגרש

 וחצי שנה לפני החיים"). את לי שמיררה זית,
העוב בת־גילו, אורנה, שניה, אשה נשא הוא

ה החינוכית. בטלוויזיה כעוזרת־הפקה דת
 ידו את בן־החודשיים. למתן הורים הם שניים

 טבעות״נישואין, שתי מקשטות השמאלית
חתונה. לכל אחת

 נוגעת איתו, מתחילה שקליינטית קורה
 רומזת. מלאי־משמעות, מבטים נועצת בידיו,

 איך השואלות יש בנחמדות. מגיב תמיד הוא
 עם עובד שהוא העובדה עם מסתדרת אשתו
 לבעליהן נותנות היו לא שהן ואומרות נשים,

 יש שלאשתו עונה רונן כזאת. בעבודה לעסוק
מלא. אימון בו

 תמיד אבל אומר, הוא נחמדות, הנשים רוב
 מה שכל כאלה אותן, לרצות שקשה מי יש

 בכל בסדר. יהיה לא משהו בשבילן, שתעשה
 המיקצוע, אל ברצינות מתייחס הוא מיקרה,
משלו. מכון־ציפורניים בעתיד לפתוח וחולם

דקות 5 בתוך צעיר להיראות
לנסות מוכנים מהישראלים 50/<>0 שיער צבע הינו 11181 מס?

 הגבר את שכבש חדשני
 הודות האמריקאי

בולטים: יתרונות 2 ל־
הטבעי המראה .1

 פועל 1151 ?08 וסא אחרים, צבע לחומרי בניגוד
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי
השימוש נוחות .2

 בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום
 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5

 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול
 וחום בינוני חום כהה, חום - גוונים 3 בין לבחור ניתן

בהיר.
טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים

 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
__________ שיער. ובצבעי

 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר
האמריקאי.

 האפור השיער מבעלי 50־/0ש־ נמצא טלפוני• בסקר
 שיערם. על 1151108 את לנסות נכונות הביעו

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
׳89 בטאי ברנדמן מכון ע״י שנערך טלפוני סקר •

 מובחרות ובחנויות לונרכן במשביו המרקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה
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