
 השחי, בתי הזרועות, על לשמוש
ם...  על גם לשנווש נבדק הרגליי

הפנים. עור
שמוש חני בויט־או ה ל הרי מכי ה  ו

ת הדרך זו — לנולין שי תר הנ  ביו
ת ק ח ר ה  מרחי רצוי. בלתי שיער ל

תו ת או שטו מו בפ טי קרם כל כ מ ס  קו
ך אחר. ת תו קו מו ד על  עד השערות י

 בלתי ריח או לכלוך ללא לשורשיהן
נעים.

לו לשמוש נבדק העדין, ויט־או  אפי
ם. עור על ר הפני שאי ת מ תיך, א  זרועו

שחי ובתי רגליך ם ה קי ל ם ח קיי  ונ
רי מ״צל״. ח ל א ראה בויט־או טפו  תי

ת שיטה כל לך ר ח  א
רדת ת. להו שנ ערכמיו שי

חיפת נע״נז ד׳קקז מוזנר

 בהירה ירושלמית אבן בנוי יפה, בית
 וגינות. גבעות של מרהיב נוף על ומשקיף

לחברון. בכניסה פארק, מלון זהו
ישראליים, דגלים בשני מעוטר השער

מעל. מתנוסס גדול ומגן־דויד
בחור ישב הרב הלאומי לקישוט מתחת

אוטומאטי. רובה ובידו דליל, זקן בעל
 מקום־התנחלותה נראה ראשון, ממבט כך,
 כאשר השלמה, ארץ־ישראל פלוגת של

 של אנשים שלושה בת חוליה שם ביקרה
שעבר. השבוע בסוף הזה, העולם

 אל רחבות מדרגות הובילו לכניסה מבעד
 עוד ניצבו המדרגות על המלון. טרקלין

 אף נשא מהם אחד בחורים. שלושה־ארבעה
 מול התייצב הוא אוטומאטי. רובה הוא

 את לו וחסם כוגן, אורי צלם־המערכת,
!״ לצלם ״אסור המעבר.

כמה עוד ניקבצו לנושא־הרובה מסביב
 לכם ״אסור :לעברנו צעקו וכולם בחורים,
״הסתלקו !להיכנס !
אנו. עיתון מאיזה שידעו לפני עוד וזאת,

אינפור או השערה ״זאת שאל: המראיין
ז״ מאציה

״אינפורמאציה.״ :השבתי
 אחד התרומם באולם האחרונה השורה מן

״נכון לא ״זה וצעק: הנוכחים ש מכיזזן !
 עובד של קרוב־משפחתו הוא איש אותו

לה ההזדמנות ניתנה שלא ומאחר בן־עמי,
ל אולי מוטב שלו, לקריאת־הביניים שיב

 דיוקם: על דברים העמיד
 בן־עמי של תפקידו על האינפורמאציה

 פורסמה המתנחלים של שהייתם במימון
 ראיתי לא אישית אני הארץ. עיתוני ברוב

 מזומן כסף או צ׳ק מוסר בן־עמי מר את
שו הם שבו המלון לבעל או למתנחלים,

 גרינברג, יצחק המתנחלים, נציג אבל הים.
מש השלסח ארץ־ישראל ״תנועת לי: אמר
 בדיוק. איך יודע לא אני ההוצאות. את למת
 שהוא בן־עמי, מר באמצעות שזה מניח אני

התנועה.״ גיזבר
 וכי נכונה, אינה שהאינפורמאציה ייתכן
דפי מעל לפרסם נשמח משקר. מישהו

• ז

צלב את לגרש מנסים מתנחלי־חברון
כא במיבצרם. עיתונאים רצו לא פשוט הם
 נתקפו הזה, מהעולם שאנחנו הודענו שר

 למחוץ צריך !בכוח אותם ״לזרוק היסטריה.
 אותם!״ לחסל צריך אותם!

★ ★ ★
 עבודתנו, שנות במשך נתקלנו, ככר
 או סדרנים מנעו פעם לא מתנגדים. בהרבה

למקו וצלמינו כתבינו כניסת את שוטרים
כא במעצר ישבתי אפילו מסויימים. מות
 ששליטי מפני לזנזיבר, להיכנס ניסיתי שר

אי עיתונאים כי החליטו אפריקאי אי אותו
 הצדקתם היתד, תמיד אבל שם. רצויים נם
 רק סגור, מקום ״זה :חוסמי־הדרך של

לא.״ ומי נכנס מי לקבוע רשאים אנחנו
 החמושים הקנאים איימו בחברון ואילו

להי זכותנו את לנצל נעז אם אותנו לחסל
 שייך שאינו (בית־מלון) ציבורי למקום כנס

בלתי־רצויים. אורחים עצמם הם ואשר להם,
ביו עגומה למחשבה מזון מספק הדבר

 אותה של אופייה על הרבה ומלמד תר,
 ש״התנחלו״ ברגע אם סיפוחיסטית. תנועה
 אסור כבר המוחזקים בשטחים אחד בבית

 אם יהיה מה — אליו להיכנס לעיתונאים
 האם ? למשל המערבית, הגדה בכל יתנחלו
 ארץ־ מתנועת אישור לקבל עיתונאי יצטרך
 בקבר או ביריחו לבקר כדי השלמה ישראל

 הצבאי המימשל חוקי על נוסף האם י רחל
 בחור־ של האוטומאטי הרובה חוק גם ישלוט
? צרחני ישיבה

בחסי להתחשב יכולנו לא על־כל־פנים,
המלון. תוך אל ונכנסנו הבלתי־חוקית, מה

ההתפת שאר ועל שם, שמצאנו מה על
 ב־ דו״ח תמצא המתנחלים, בפרשת חויות
זה. גליון

★ ★ ★
ת ר ח מ ל לי הזדמן בחברון ביקורנו ל

יש קול איש שערך בערב־ראיונות, הופיע
בחד ההסתדרות בבית לב־ארי גדעון ראל
בחב למתרחש כולה הוקדשה השיחה רה.
 שהותם את מממן מי שאל המראיין רון.
פארק. במלון המתנחלים של

מגי לדבריהם, ליום, ״הוצאותיהם :עניתי
 הם הכסף את לירות. מאות לכמה עות

הש ארץ־ישראל למען מהתנועה מקבלים
 שהוא בן־עמי, עובד מר באמצעות למה,
התנועה.״ גיזבר

הפכים) (כחולצת הזה״
שתב־ הכחשה, או הודעה כל
זה. בעניין משקר יק

★ ★ ★
ת לו ח נ ת ה  רק כמובן, היא, בחברון ה

חוד מזה הנערך הכללי, בעימות אחד מוקד
 לבין הסיפוח מחייבי בין כולה, בארץ שים

 זה עימות שטחים, על שלום המעדיפים
 הממשלתי, הפורום אל גם סוף־סוף הגיע

 השרים בין המאבק בסימן עומד והשבוע
שלמ מאמין, אני ומתנגדיהם. הסיפוחיסטים

 הכספים ולמרות הצעקנית, התעמולה רות
 דורשי־הסיפוח יזכו לא לרשותם, העומדים

 תובא וכאשר אם — בעם לרוב הקיצוניים
להכרעה. זו שאלה

 דורשי־הסי־ את דוחפת זו שידיעה ייתכן
 ההתנחלות־ כגון קיצוניים, למעשים פוח

המוצ לדעתו בניגוד — בחברון במירמה
 ולהכרזות —־ עצמו שר־הבטחון של הרת
 ח״כ בפי שעבר בשבוע שהושמעה זו כגון

מחרות. בן־אליעזר אריה
 אחר לא קשות תקף עתונאים, במסיבת

 הימים, ששת מלחמת רמטכ״ל את מאשר
שה הכריז כי על רבין, יצחק רב־אלוף

 מצטער ״אני מהשטחים. יותר חשוב שלום
 ואורי מפ״ם אבן, אבא כמו ואנשים שחוגים

. גדול באילן נתלים אבנרי . ה.  אמר אם ז
 קשה מצער. זה הרי אלה, דברים אומנם
 היתר, שלו שסיסמת־הקרב אדם כיצד להבין
,אחו — עתה ואומר אותה הפך !׳,אחרי

!׳״ רה
 בן־אלי־ השתתפו לאחר־מכן ימים כמה

ה עתיד על בסימפוזיון אבנרי ואורי עזר
 של הסטודנטים תא על־ידי שאורגן שטחים,

 זו להתקפה התייחס אבנרי עצמה. חרות
 :אירוניה של במידה רבין רב־אלוף על

 אף לה שאין החרות, תנועת על ליבי ״ליבי
״בו להיתלות לשעבר רמטכ״ל !

 לא רמטכ״ל־לשעבר אף :היא עובדה כי
וה בן־אליעזר דוגלים שבה לתנועה הצטרף

פארק. במלון מתנחלים

׳׳-------------------------ך ימי□ ד תוך
ת שינייך ■היו לבנו

משד□ היו שלא י9ב
ם ת שיניי מו ה  מזו

טין שן אבן ע״י קו וני
ה לאחר ש  שילאק קם חבו

ם 3 במשך מי י

מי 7 לאחר ש י בטילאק שמו

טילאק
 שיניים: משחת סתם אינו

 הוא טילאק
שיניים״ ״מלבין

 !אשר חדש, מדעי תכשיר הוא טילאק
 והמסוכנת הצהובה השן אבן את מרחיק
 שינייך היו לא עתה עד חומים. טבק וכתמי
 טילאק להיות. יכולות שהיו כפי לבנות
 אם טהור. ללבן שינייך צבע את יהפוך

 לטיפול עבור יום, יום נאה להיות ברצונך
 עבור ,ובטוח, מדעי מידתי, ושיניים פה

בטילאק. לשמוש
בשפופרת שמוש לאחר ההבדל את תראה(׳)

אחת.

1 6 0 1 3
ימים לחודש מספיקה — אחת .שפופרת

צפרניים
יפות

וחזקות
:החטובות הידים סוד
 בצפר־ טפלי : קל כה

 גדילתן ובמקום נייך
 בשבוע אחדות פעמים

 את מורידה כשאת (או
 •ראי ב־נו־נייל. הלכה)

 וסדקים שברים כיצד
יג וכיצד מיד נפסקים

במהי צפורנייך דלו
 שלמות ותהיינה רות

וחזקות.
 נו־נייל : נו־נייל ה סוד

הד בנין חומרי מכיל
ולהשל לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם כל

 צפר־ על שמרי :סודך
בקבי נו־נייל עם נייך
 דקות וצפרניים עות,

ו ממך יהיו ושבירות
 צפר־ ובמקומן הלאה

ת יפות ניים  וחזקו
מר לידיך ישוו אשר

ו אלגנטי נאה, אה
חטוב.
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שבירות צפרנים מחזק
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