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 רבים כלים יש במוסיקה
הטון... את הנותנים

 שיער בצבעי
הסוו נותן ׳קולססוף

 הנפלאים השיער צבעי
 העולמית ״וולה״ מתוצרת ״קולסטוו״,

 יותר יפים יותר, בטוחים
יותר מוצלחים

ט״ ״מרי של ויעוץ הדרכה מרב? נפתח  קוונ
בישראל החברה של פעולותיה בהרחבת נוסף שלב
ביש לפעילותה שנה במלאת

 צעד קומט״ ״מרי עשתה ראל
להד מרכז פתיחת — נוסף
 איפור, בנושאי וייעוץ רכה

ה החן וטיפוח קוסמטיקה,
נשי.

במסג משתלב החדש המרכז
החב פעולות התרחבות רת
 בשוק מכירותיה וגידול רה

 של היופי יועצות הישראלי.
ו הדרכה בו תקננה החברה

 במוצרי לשימוש באשר ייעוץ
 התאמתו וקוסמטיקה, איפור

 של האינדיבידואליות לתכונות
ותכו המוצר מבחינת האשה,

 זה שרות וגווניו. הצבע נותיו,
ה לכל כסף, אין חינם מוצע

 תל״ בצפון במרכז. מבקרות
ב — 6 רחל ברחוב אביב,
 של החדישים המרכזים אחד

 לבד המקנה רב, בטעם עשוי פונקציונאלי, וייעוץ הדרכה מרכז שקין גילה ועיצבה תכננה — תל-אביב
קומט״. ״מרי של ין לב והאופיינית המיוחדת האווירה את גם קוסמטי ממידע

במדינה
העם

ה צי ס בו רון ברו ב ח ב
 דמיוני פוגרום

 מלחמת לחוד? השבוע איים
בחברון דת

 הישראלית בעתונות שהופיעו התיאורים
 הם מזעזעים. היו האחרון השישי ביום

 פוגרומים של תיאורים לרבים הזכירו
 פרוץ, ״היכל הגולה. בעיירות ביהודים

 חרוכים. קודש וספרי פרום תורה ספר
 מעריב תיאר כך עבר...״ לכל ומפוזרים

 החמישי יום בבוקר כביכול שאירע מה את
 בחברון. המכפלה במערת שעבר בשבוע
 הקנאים, חברון מתנחלי לעשות הגדילו
 המזעזע ״המעשה המאורע: על שהגיבו
 הם גם אשר תרפ״ט, מאורעות את מזכיר
ובחברון.״ בירושלים מהסתה כתוצאה החלו

 היה נדמה המזעזעים התיאורים לאור
 מהסוג מלחמה סף על עומדת חברון כי

וערבי!)!. יהודים דת קנאי בין ביותר הגרוע
 דממה קול בא הגדולה הסערה אחרי

 אנוש סגן־ניצב יהודה, משטרת מפקד דקה.
 המשטרה חקירת מימצאי את סיכם גבעתי,

 פריצה סימני כל ניכרו ״לא בפרשה:
 המכפלה. מערת שבתוך הקודש בארון
 התורה ספר נעול. ולא סגור היה הארון

 אלא נקרע ולא נגזר, לא הארון שבתוך
 הפרוכת מלכתחילה. בקצהו תפור בלתי היה
 מערת בתוך סגורה. היתד, הקודש ארון של

קודש.״ ספרי קרעי נמצאו לא המכפלה
 של קרעים כמה היו לסערה שגרם מה

 החמישי ביום מפוזרים שהיו תהילים, ספר
המכפלה. מערת אל המוביל ברחוב שעבר
 דתיים חוגים משרתז זה מי את

 יהודית בהתנחלות המעוניינים קיצוניים
 שעבר השבוע בסוף ניסו בחברון גדולה
 בחברון המוסלמים כי הרושם את ליצור

 זה היה יהודיה. על מלחמת־דת הכריזו
 של המחאה והצהרות עצרות בעקבות
 נגד שיצאה העליונה, המוסלמית המועצה

והר המכפלה במערת הסטטוס־קוו הפרת
 במיסגד היהודים המתפללים זכויות חבת

שם. הבנוי המוסלמי
 זאת אמרו לא המשטרה שחוקרי למרות
תהי ספר שקריעת דעתם היתד. במפורש,

 אלא היתד, לא המכפלה מערת בפתח לים
 יהודי קנאי או חוג של פרובוקציה מעשה
 רק להרוויח יכלו כזה ממעשה שכן בודד.

 העלו יום אותו שבעצם חברון, מתנחלי
 הקמת על להחליט לממשלה הדרישה את

בחברון. נפש אלף 100 בת יהודית קריה
 זה שהיה ההנחה תתאמת אומנם אם

 נסיון כאן שנעשה הרי פרובוקציה, מעשה
 זה אין ביותר. וחמור שפל פשע לביצוע

 על- דתיים ברגשות פגיעה של הפשע רק
 כזו, פרובוקציה קודש. ספרי קריעת ידי

 מלחמת- להתלקחות להביא היתד, שעלולה
המא כל את לאל שמה היתד, חשוכה דת

 חברון בהר הצבאי המימשל שהשקיע מצים
 יחסים לטיפוח האחרונות השנים בשש

וערבים. יהודים בין אנושיים
 היהודית ההתנחלות כי לשכוח אסור

 לדעת בניגוד נעשתה כמעט שלביה בכל
המתנ במקום. הישראלי הצבאי המימשל

 בפני ישראל ממשלת את העמידו חלים
 זה שרים למלחמת הביאו קיימות, עובדות

לתבי להיכנע הממשלה את ואילצו בזה
עותיהם.
 את שביצעו המבולבלים והקנאים יתכן

 ידי שעל האמינו בחברון הפרובוקציה
 ערביי על קודש חילול של האשמה הטלת
 ממערת רגליהם לדחיקת יביאו הם חברון

בכלל. ומחברון המכפלה
 לפני הפרשה הסתיימה המזל למרבה
 בניגוד הצדדים. משני היצרים שהתלהטו

 בבתי- לדין העומדים שי״ח, מאנשי לכמה
 שהפיצו על הסתה באשמת צבאיים משפט
 המימשל שלטונות עצרו לא בחברון, כרוזים

 להבעיר השבוע שעמדו מהמסיתים אחד אף
מלחמת־דת.

תונות עי
ממזר■ 3ס?זו

 הסקופימ מלחמת על
 של הקלעים מאחורי החשאית

החשאית הממזרים פרשת
ביו הסודי הטקס להיות היה אמור זה

ש פסק־הדין כמו ישראל. במדינת תר
חברי שמות כמו הממזרים, את טיהר
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