
 שערות להרחקת חדשה מדעית שיטה הינד. לן סן
 בישראל. לראשונה אפשרית עכשיו

 בלי ולצמיתות, במהירות מיותר שער מרחיק לן סן
 או בשעוה שמוש בלי והפנים, הגוף חלקי בכל כאבים
חשמל.

 המובחרים מהסלוגים אחד עם פגישה עכשיו קבעי
כדלקמן; לן, סן בהדרכת העובדים
ה פ י ח

 13 שפירא רח׳ ברקוביץ,
 3 הים דרך מנסי,

 5 נורדאו סמי־לני,
 5 הבנק רח׳ ריטה,

16 הרצל רח׳ שרפברג,
ב י ב א - ל ת

 17 מסריק ככר קובקם, אדית
. 18 מאפו רח׳ אנטה,

 48 אלנבי רה׳ אפל,
 24 בן־יהודה רח׳ ליזה, גלי

 9 רש׳׳י רה׳ זהבה,
 7 שינקין רח׳ יהלום,

 יפו ירושלים, שדרות ינטי,
 8 אליהו יוסף רח׳ לנה,

 61 פרישמן רח׳ טישה,
 34 בן־ציון שד סופיה,
 6 הכהן אדם רח׳ פירולי,

60 בן־יהודה רה׳ שרה,

̂ם ל ש ו ר י י
 36 בן־יהודה רח׳ ברודווי,
 27 דורג׳ קינג רוברט,

 יפו דרך אחיות, שתי
★

 רמודגן ,45 ביאליק רח׳ לפקוביץ,
,2 עוזיאל רח׳ קליר, הלן  תל-גנים ״

 רחוכות ,127 הרצל רה׳ דיוים,
 רמלה ,16 הרצל רה׳ ארויו, אסתר
 לוד ,9 ל׳׳ח רח׳ ליבה,
 ראשון־לציון ,84 הרצל רת׳ לילי,

 חולון ,47 סוקולוב פסד קוסמטיקה,
 עכו ,28 בן־עמי רח׳ רישלר,
נהריה בינקה,

לצמיתות שערות מרחיק - לן ,סן
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ץ סובוס חרי סול חיוויי־החו

בריסי

 חח־ סובוסוך חוה״, ״הסולח
חר היסוראלי רסוות לכל החו

כר יסוראלי ח\ רוייח בוי א ו ד .•וזר׳״־, _ ׳ ־ זי׳ •״■ י
בארץ. הוססוה כל סל וחלא

במדינה

ואכנרי רבינוכיץ ילין־מור, עברון, שמיים מפעילים
׳׳ נבוכה דממה מול דיסונאנטי ״קול . . .

)4 מעמוד (המשן
 חדשה מסוכנת מחלה הרודני. ברוחה דה

 בתוקף דרשו הרופאים ריאותיה. את תקפה
 למיטתה. העקשנית השרה את לרתק קיצוני

ל במישרין פנו הועילו, לא אלה כשעצות
במיטתה. להישאר גולדה על פהד הוא בידי■

 אין הסימנים, כל לסי והגנרל. הפקיד
 הקרוב בזמן עומד גולדה של בריאותה מצב

 לסייר לה שתאפשר לדרגת־כושר לחזור
 נתעוררה כך עצמה. את לסכן מבלי בעולם
 דה־גול עם ייפגש מי חריפה: בעיה מחדש
 פקיד לשלוח אפשר האם זהי חשוב בשלב
 הנוח הנוקשה, הגנרל אל פרם כמו שכיר

 על מאד עיקשים מושגים לו שיש להיעלב,
פוליטית? ודרו־ארץ דיפלומטיים נימוסים

 על מראש: בטוחה כמעט היתה המסקנה
 משרת מעתה להיות פרם של הבטחתו אף

 כדי המצב את ינצל למשרד־החוץ, נאמד
 תע־ הדיפלומטי. בשטח חופש־פעולה לדרוש

 קולות תגבר, גולדה נגד מולת־הלחישות
 כי ידרשו שוב בידי של בחוגו אלמוניים

 תיק־החוץ, את החולות מידיה תניח השרה
לאיש־חצרו. או — בידי לידי אותו תעביר

 במצב לגולדה שתקום העיקרית העזרה
 צמרת וותיקי בין השורר הרב הרוגז זה:

 הדרך- חסרי הצעירים הבחורים נגד מפא״י
 של הגופנית חולשתה את המנצלים ארץ,
חשבונה. על קאריירה לעשות כדי אשה

ארגונים
הרדינגדי׳ ״מחתית קול

 פרצו צד,״ל כוחות רעמו. סיני תותחי
 בשורות־נצחון שידר ישראל קול קדימה.

 במפרץ תחזית־מזג־האוויר עם יחד מלהיבות,
שלי מלכות על דיבר בן־גוריון דויד שלמה•

 כי בטוחים היו ישראל אזרחי ורוב שית,
המדינה. צרות נסתיימו סוף סוף

 בלב בכך. האמינו האזרחים כל לא אולם
 חששו הם עמוקה. מועקת גברה מהם אחדים

 וכי במהרה, יתנדפו הצבאי הנצחון הדי כי
ש מוחצת, מדינית תבוסה תבוא בעקבותיהם

רבות. לשנים הרות־שואה תהיינה תוצאותיה
 עמוקה, חרדה האחוזים אנשים לגבי כרגיל

 ושם פה רעהו. את איש אלה אנשים חיפשו
 אחר מישהו התקשר בבית־קפה, שנים נפגשו

 שבעה במקרה, כמעט נתקבצו, כך בטלפון.
 אזהרה לפרסם היתד, הראשונה זעמיה איש.

 הסכנה. גודל על האומה את שתעמיד רצינית,
אז אחרת: אותם לימדה שניה מחשבה אולם
 שדרוש מה במאומה, תעזור לא סתמית הרה
 לגבש התהליך, שרשי אל להגיע נסיון הוא

הלאומית. בתפיסה לשינוי־ערכים יסודות
כנענים. + ארלוזורוג + לח׳׳י

 המיב־ סיום אחרי מעטים ימיב! התכנסו, כך
 בתל-אביב, פרטית בדירה איש שבעה צע,

 פשוטה: שנראתה משימה עצמם על סיכלו
האומה. להנהגת חדש שלם רעיוני מצע לגבש

ה שאין הוכיחו הראשונים הצעדים כבר
 מחוגים באו האנשים עיקר. כל קל דבר

הת שונים, במושגים דיברו ומשונים, שונים
 להתחיל צורך היה שונות. לדרכי־מחשיב רגלו

 חדשים, מונחים לגבש ההתחלה: מן לגמרי
לדרכי״מחשב. ואותם למושגים, אותם לצרף

 השבעה משנתקלו איטית. היתד, ההתקדמות
 על־ אותו לעקוף ניסו לא בסלע־מחלוסת,

 עד בבעיה דנו נעצרו, הם ניסוח־סשרה. ידי
אחידה. דעה וגובשה שרשיה שנתגלו

מכיוונים באו זו דרך שסללו -האנשים

השאר: בין מאד. שונים
 לח״י מרכז ראש היה מור ילין־ נתן #

 פקודה היתד, בריטי שוטר שלכל בשעה
 בהגיע התגלותו. עם במקום בו להרגו

 כי הדעה בו גברה לשיאו האכזרי המאבק
 בארץ הזר הכובש נגד מלחמת־השיחרור

 האימפריאליזם נגד מלחמה להפוך חייבת
 אנטי־ גורם בכל שתיעזר כולו, באזור

באו שותפים תחפש בעולם, אימפריאליסטי
 ״הנייטרא־ של הסיסמה תחת הערביות מות

התיכון.״ המזרח של ליזציד,
 לגמרי מכיוון בא רבינוביץ בנימין •
 ארלוזורוב, חיים מחסידי מפא״י איש אחר:

 פעיל והיה הצעיר השומר למפלגת שעבר
 מאתימא־ יהודי־ערבי, לשיתוף־פעולה בליגה
 המדע בכלי מדיניות בעיות המנתח סיקאי

וחסר־הרגשות. המדוייק
התר המבקרים אחד עברון, בועז *

ש צבר בארץ, ביותר המעמיקים בותיים
 העברים ״מרכז בייסוד בשעתו השתתף

ה הכנענית התפיסה את פסל הצעירים״,
 החי התוכן את לצקת השתדל רומנטית,

דפו לתוך החדשה העברית התפיסה של
מציאותיים. פוליטיים סים

בנעוריו אצ״ל לוחם אבנר', אורי #
ה בפעם לגבש כדי הארגון מן שפרש

 ערב פירסם המרחבי, הרעיון את ראשונה
 ושלום מלחמה החוברת את תש״ח מלחמת
המל את להעביר תבע בה השמי במרחב

 נגד עברי־ערבי מאבק של לפסים חמה
 ועבד־ פארוק של הפיאודליים המשטרים

 נפצע שמשון, שועלי לפלוגת התגייס אללה,
ב השמית התפיסה את מאז גיבש קשה,
הזה. בהיעולס כתבות מאות

ש למרות ומכשירי-האזנה. מצע
 למעלה ושהתקיימו בהדרגה התרחב החוג

 בסודיות הפעולה התנהלה פגישות, ממאה
 פרסומת כי חששו המשתתפים כל מוחלטת.
פנימי. לגיבוש במאמץ תחבל רעשנית
 להפר דאג בסכנה, הבחין מישהו אולם

 תבור, אלי הזה העולם כתב זה. שקט
 הרלינגר בקפה מהפגישות בכמה שהשתתף

 חוטפיו על־ידי נדרש נחטף, בתל־אביב,
 מחתרת הוא זה שחוג הודעה על לחתום
 בכוח. השלטון את להפיל הזוממת חדשה,

חברי של זהותם על ארוכות נחקר הוא
 ספק השאירה שלא בצורה ודיוניו, החוג

במכשירי־האזנה. הוקלטו החוג דיוני כי
 כאשר ההתרגשות, בשיא אפילו אולם

 הרלינגר״ ״מחתרת על דיברו הארץ עתוני
 פשר את לברר ביקשו סקרנים ועתונאים

 השקטה העבודה נפסקה לא המסתורי, החוג
 לגשת החוג החליט החטיפה למחרת לרגע.

 ועדות, לחצי־תריסר התפצל המצע, לניסוח
התו נוספות. פגישות למאה קרוב* שקיימו
 סעיפים, 100מ־ למעלה של מצע צאות:
 נולדה חדשה עברית ״אומה במלים: הפותח

.בארץ־ישראל ,  היחס על פרקים כולל ״ .
 ההשתרשות עקרונות על -היהודית, לפזורה
 עמדת על ארץ־ישראל, ואיחוד השמי במרחב
 והמחנה העולמיים הגושים כלפי המדינה

 הפנימי, המשטר מהות על האפרו־אסיאתי,
ה ועל במדינה והפוליטי הכלכלי החברתי,

החדש. התרבותי כיוון
לאי תאריך נקבע בעיקרו. הושלם המצע

 קרה ואז ברבים. לפרסומו כהקדמה שורו,
 המהפכה לוח־הזמנים: את ששיבש משהו

בלבנון. האמריקאית והנחיתה העיראקית
מיב• בימי כמו ואכטי־שמים. שמים

החוג חברי בלב גברה שוב סיני׳ צע

1087 חזה וזנוולם


