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מיותר שיער להסרת

 טווח ארוכת השפעתו לשמוש נוח
מכאיב אינו

״ודלה״ של נוסף צמרת מוצר דפילטור
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תל־אביב פלדה ומלון

 תל-אביב מלונות בפאר חופשתך לבלות אותך מזמינים
:מפתיעים במחירים

 המיסים כל כולל פנסיון, חצי ימים שלושה
לזוג. ל״י 450.—_ במחיר

 המלון שירותי בכל שימוש :כולל האירוח
הפרטית. השחיה ובריכת
ת: בליל לזוגות לו הכלו

 בוקר, וארוחת לינה החתונה, אחר לילה משעת אירוח
לזוג. ל״י 99.— במחיר הכל שמפניה, כולל

ר פ ס ת מ ו מ ו ק מ ! ה ל ב ג ו מ
: ״אוו״ במשרדי הזמנות

 248306 טלפון ,4 ריינס דיזנגוף, כיכר :תל־אביב
669640 טלפון ,22 הרצל רחוב :חיפה
22947 טלפון ,4 הרצל רחוב : נתניה

953517 טלפון יעקב) (פינת הרצל רחוב :רחובות

פצעי
? ת רו ג ב

 טיפולים ללא עצמי, לריפוי שיטה
!נוספות הוצאות ללא קוסמטיים,

 אליך נשלח בלבד ל״י 15.— תמורת
 וסילוק לטיפול מהפכנית שיטה

!התופעה
תל־אביב ,30115 ת.ד. דקל, ד. הוצאת

במדינה
)29 מעמוד (המשך
מאודשערים. משכונת אדוקים דתיים

 העובדה היתד, לכולם המשותף המכנה
 לתרבות ״שיצאו לחרדים שייכים שהם

 וחלילה, חס חילוניים נעשו לא הם רעה.״
 ימה אבל במיצוות. לזלזל החלו לא גם

 הקיצוניים הדתיים ממחנה אותם שהוציא
 שהם העובדה היתד, מאד,־שערים בשכונת

הת חלקם בישיבות, לימודיהם את עזבו
בפרהסיה יוצאים והם לצד,״ל, גייס

וחסודות. תמות צעירות עם ברחובות
צעי בין העניינים ל״פורשים״. לקח

מישי ככולם רובם בשכונה, החרדים רי
הת ה״פורשים,״ לבין אהרון, תולדות בת

 בית־ מתלמידות נערות, כמה כאשר חממו
 נודע כאשד בחברתם. לצאת החלו יעקב

החסו הבתולות אחת כי הישיבה לתלמידי
כתוצ לנישואין מחוץ להריון נכנסה דות
 מפורקי אחד עם ההדוקים מקשריה אה

 לבצע ליצלן, רחמנא עומדת, והיא העול,
 את ללמד החליטו הם מלאכותית, הפלה

 ולהכותם, להם לארוב לקח, ה״פורשים״
השכונה. מקירבת להבריחם כדי

בחו הותקפו לילה אחדי שלילה אחרי
 התוקפים אחד לבסוף זוהה אחרים, רים

סיפר אהרון. תולדות מחסידי כהן, כיצחק
•י -ז

בהן ישראל
'להיהרג עלול ״מישהו !

 של לביתו ללכת ״החלטנו כהן: ישראל
כ מכות לו ולהכניס לו לארוב יצחק,
 הוא שלנו, לחברים שעשו מה על נקמה

 ארבנו בחורים. אחד־עשר היינו וחבריו.
 לבסוף ירד כאשר מקומות. בשלושה לו

 שחיכו חבר׳ה שני שם גילה הוא מביתו
 ילמד אחרת שיסתלקו מהם תבע הוא לו.

 את והזעיק לביתו חזר אחר־כך לקח. אותם
והתחי באו הם בחורים. כשלושים חבריו,

 הבחורים אחד סטירות. לנו להחטיף לו
 ־׳קלצ של כידון והוציא התחמם, שלנו
 עוד שמתקרב ,מי לעברם: וצעק ניקוב

 ואת אותו מחסל אני — אחד סנטימטר
שמי הציבו מאז ונסוגו. נבהלו הם עצמי׳.

כהן.״ יצחק של ביתו על רה
 כנו. אל חזר לא השקט אך חם. נשק
 בין קללות חילופי היו שבוע לפני בשבת

 אהרון תולדות מחסידי אחד המחנות. שני
 בשם היריבים אחד של אשתו את כינה

 אחרי לרדוף והחל סכין שלף זה ״זונה.״
והס הנרדף נפל המירדף במהלך מחרפו.

 לזעוק החל הוא באדמה. לידו נתקעה כין
אותו. רוצחים כי

למ העליונה, על שידם ראו ה״פורשים״
 שוב וצרו קמו המספרית, נחיתותם רות
 החלו העברים מכל כהן. של ביתו על

צעי כל כמעט קיצוניים. דתיים להתאסף
 כשנראה למערכה. נזעקו גור חסידי רי

הוכ המונית, תיגרר, לפרוץ שעומדת היה
 בנסיונות הצדדים. בין נשק שביתת רזה

הפס הסכם הושג המחנות שני בין התיווך
ה,,פור כי תבעו, הקיצוניים זמני. אש קת

 גאולה, ברחוב עוד יסתובבו לא שים״
 גם הם הדתיים״. של ״דיזנגוף המכונה

 את שספגו אלה עם ייפגשו כי תבעו,
 את לקבל סירבו ד,״פורשים״ אבל המכות.
התנאי.

 להתעסק שלא הסכימו הם זאת לעומת
 הנוטות יעקב, בית של הבנות עם עוד

אחריהם.
המער החרפת את מנעה הפסקת־האש

 ישראל התוודה מוצאי־שבת,״ ״באותו כה.
 היה עצמי לי חם. נשק לכולנו ״היה כהן,

 מישהו נפסק, ולא נמשך היה זה אם אקדח.
להיהרג!״ היד, יכול עוד
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