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צל׳^ש
וזהות ניקי•

 קירשנבאום, (״מוטי״)למרדכי צל״ש
 )5.12 חמישי (יום ראש ניקוי ועורך מפיק

 להביא הצליחו אשר התוכנית׳ ולצוות
וב עוקצנית פוליטית סאטירית תוכנית

טוב. טעם
התוכ על נחמיאס לוויקטור צל״ש

 שישי (יום השבוע ביומן ששודרה נית
 של הזהות בבעיית דנה ואשר ),6.12

לפ הצליח נחמיאס הישראליים. הערבים
 הנאמנויות דילמת את הצופים בפני רוש

 היבט בארץ, החיים הערבים של השונות
 התעוררה אשר הפלסטינית לבעייה נוסף

האחרונים. בחודשים חריפותה במלוא

המסך מאחרי
ם רבין ל ע ת מ
 היה אי־אפשר שאותו הקטעים אחד
 היה האחרונה ראש ניקוי בתפנית לראות

 יצדורן ראש־הממשלה, ניראה שבו קטע
מת צפיר, טוביה של בדמותו רכין,

 רוזן. עליזה עם במיטה עלם
 ייצג אשר רבץ, את הראה שצולם הקטע

 ודחייה חיזור של בסצינה המערך, את
הליכוד. את סימלה אשר נערה, עם

 החליט הצילומים, שהסתיימו לאחר רק
לפ קירשנבאום, מוטי מפיק-התוכנית,

הקשו ענייניות סיבות מתוך זה, קטע סול
כל צנזורה מתוך ולא הקטע, בטיב רות

שהי.

א עומר דואי״ן ל
 התבקש, עופר אברהם שר-השיכון

להת מבט, מערכת על־ידי שעבר, בשבוע
ה הטלוויזיה כתב משרדו. בנושאי ראיין

תא השר עם קבע סממה, דן ירושלמי,
 טכני צוות הזמין ואף לראיון ושעה ריו

בלישכת אותו לפגוש תל־אביב, ממערכת

עופר מרואיין
 היה שלא הראיון

בתל-אביב. השר
 הוא לתל־אביב, לצאת סממה כשעמד

 !תוכנית- שלפי מאחר רכב, בבעיות נתקל
 להזמין לו היה אסור החדשה, הקימוצים

 יצא ויכוחים, של רבות שעות לאחר מונית.
באוטובוס. לתל־אביב לבסוף

ה והצוות עופר המתינו וחצי שעתיים
 ומתנשף, מתנשם זה כשהגיע לסממה. טכני

 השר איש. בה מצא לא כבר השר, ללישכת
הביתה. הלכו והצוות

ה״ל צ ח1צ134 גלי־ ז
 השידור לרשות צה״ל גלי בין המילחמה

למ גבוה. להילוך האחרונים בימים נכנסה
ה התחנה כניעת על קודמות ידיעות רות

 שידור בעניין המבוגרת לאחותה צבאית
 מדי־שבת, צה״ל בגלי כדורגל מישחק
 ושערים שירים בתוכנית המתחרה תוכנית

 לשדר צה״ל גלי ממשיכה בקול־ישראל,
ב לא כי אם כדורגל, מישחק מדי־שבת

ה תחילת אחרי שעה אלא ישיר שידור
משחקים.
 תיאור ודחיית הישיר השידור הפסקת

 כל ללא נעשתה תמימה בשעה המשחק
 בגלל אלא השידור, רשות להתנגדות קשר

 לבין צה״ל גלי בין המתנהל המשא־והמתן
 מפקד — כך או כך לכדורגל. ההתאחדות

 עדיין נאור, (״מוטקה״)מרדכי צה״ל גלי
 שוב יתחילו הקרובים בשבועות כי מקווה
ישיר. בשידור מישחק-הכדורגל את לשדר

לא השידור שרשות לאחר כי נראה,

 צה״ל גלי מצד התחרות את למנוע הצליחה
 לשרים ופניות החלטות של באמצעים

 תתחיל היא פרס, ושמעון יריב אהרן
ב מישחק לשדר אחדים חודשים בעוד

 שתשלם לאחר בטלוויזיה, ישיר שידור
לכדורגל. להתאחדות סכומי-עתק

 בין המריבה הסתיימה לא בכך אולם
 עתה נערך התחרות עיקר התחנות. שתי

 החלה צה״ל גלי הפיזמונים. מיצעד בנושא
 וידיעות מעריב הצהרונים, בשני לפרסם

 מיצעד־הפזמונים של טפסי־דירוג אחרונות,
המו את גוזרים המיצעד מאזיני העברי.

 את זה טופס על ושולחים מהעיתון דעות
 אינה אף צה״ל גלי לתחנה. שלהם הדירוג

המודעה. עבור לצהרוגים משלמת
ל עצומה. היותה המודעה של הצלחתה

מגיעות תשובות אלפים מעשרת מעלה

ר!ירשנכאום מפיק
היתר! שלא ההתעלסות

ספו מאות לעומת צה״ל לגלי מדי־שבוע,
ל מתכוונים ועתה ישראל, קול של רות

במחשב. התשובות את העביר
ה התחנה עומדת הלועזי במיצעד גם

השדר אחד תחנת־האם. את להכות צבאית
 הפיזמונים, מיצעדי של הפופולאריים נים

 מיצעדים מגיש שהיה מי ישראלי, אלי
 העשרה, בנות להערצת וזכה ישראל בקול
 ב- בילה שאותן שנים שלוש לאחר חזר

צה״ל. לגלי והיישר לארץ, דרום־אפריקה
 מיצעדי-הפזמו- שני בין' בתחרות השיא

 ישראל קול כאשר השנתי. במיצעד הוא נים
 ה- לשבת, שלו השנתי המיצעד את קבע

 וקבעה צה״ל גלי מיהרה בדצמבר. 28
שבת. אותה שלפני השישי ליום אותו
 בין תחרות קיימת אחרות בתוכניות גם
 ואתי פאר שמני לאחר התחנות. שתי

 שלהם בתוכניודהשידוכים הצליחו פולאק
 אותה תוכנית צה״ל, בגלי ואשה גבר

החלי נידחו, אך ישראל לקול קודם הציעו
 תוכנית זאת בכל להגיש ישראל בקול טו

 תערוך אותה שגם פלוס, 30 הנקראת דומה,
פולאק. אתי

הנק הצבאית, התחנה של אחרת תוכנית
בעיסו עוסקת במראה, חדשות פנים ראת
 ד״ר ידועים, אישים של בלתי־ידועים קים

הליב המפלגה מנהיג רימלט, אלימלך
 בשפות מומחיותו על בה סיפר רלית,

 לשעבר, החקלאות ושר עתיקות שמיות
 שגיאות- אוסף על סיפר גכתי, חיים
 שאותו ומדינאים, חברי־כנסת של כתיב
 ישראל קול השנים. במשך לאסוף שקד
 הנקראת דומה, תוכנית עם לצאת מיהר
 הראשונה התוכנית אורח אחרת. זווית
 אלמוגי, יוסך עיריית-חיפה ראש יהיה

ה הזוויות מהן ידוע לא עדיין כי אם
שלו. אחרות

לרוו מביאה התחנות שתי בין התחרות
 בינתיים אך המאזינים, לקהל ניכרים חים

 מובילה צה״ל גלי כי בבירור לקבוע אפשר
בראש.

א מדוס דודא! חי<כ וסודר ל
ב לנדאו, חיים לח״כ שלעג הקטע

 אנשי חמת את עורר האחרון, הראש ניקוי
 לחופש- כמתנכל ייראה שלא כדי הליכוד.
 השבוע בתחילת העלה בטלוויזיה, הביטוי

 'יעקב מחרות, השידור רשות הנהלת חבר
 ח״כ קיבל לא מדוע שאילתה תכין, אלי

 בכנסת, הרשות נגד לנאומו כיסוי לנדאו
 ראש, בניקוי לפארודיה העילה שהיה נאום

עצמה. מהתוכנית לגמרי מתעלם כשהוא
 ותזכה תיבדק שאילתו כי הובטח לתבין
בהקדם. בתשובה

 הכי;־ האופנאית קוואנט, מריצבע של
 נלביש מה המכתיבה לאומית

נתאפר. וכיצד

 אן מחדש. אותה מגלות אנו פעם שבכל ל״אמריקח״ הפן ידים טיפוח
 חידים כי וחבל, — מיוחדת לב תשומת לגילוי מקדישות לא מאיתנו רבות

 משאל עירכו נכון. זח — מליצי נשמע שזה כמה עד שלנו. הביקור כרטיש חן
 מייחשים חם כמה עד לדעת ותיווכחו אתכן השובבים הגברים בין קטן

מטופחות. לידים חשיבות

להת היתה יכולה אשה כל כי דומה
 רב. מאמץ ללא מטופחות בידים גאות

ומ כלים שוטפת עובדת, את אם גם
 ידים בזוג להתגאות תוכלי כבסת
בכך! תרצי רק אם נאות

 ה- הם הניקוי וחומרי המים החורף,
 תכג- אל ידיך. של העיקריים אוייבים

הת רב זמן ידיד הזנחת אם !להם עי
 ערב, מדי אינטנסיבית: בפעולה חילי

 .׳ חממי שבועיים, במשך
 שמן (רצוי שמן מעט
 כפית עם ערבבי זית)
 וטב־ טבעי לימון מיץ

 10 במשך ידיך את לי
ה על בתמיסה, דקות
 ולא פושר להיות שמן
 תיכווי! שלא כדי חם

פוש במים ידיך שטפי
והת ריחני וסבון רים
אמ התוצאות. על ענגי

 עור את מזין זה בט
ציפורניו. ואת ידיך

ה את יחזק הטיפול
 תתמידי ואם ציפורנים

 מ־ יותר תסבלי לא —
 ר מפוצלות ציפורנים
 אם אלא — נשברות

ברי היא לכך הסיבה
ה לאחר אם אותית.

 האינטנסיביים שבועיים
ל ציפורניו ימשיכו
 להתפצל, או הישבר

 בגופך חסרים כי יתכן
בר או סידן ויטמינים,

 עם שתתייעצי ורצוי זל
מומחה. רופא

 זה טיפול המשיכי השבועיים לאחר
 אל השבועיים במשך בשבוע. פעמיים
 להבריא. לציפורניו ותני לאק תשימי

 אל בטיפול ממשיכה כשאת אח״כ, גם
ול הלאק את להסיר ראשית תשכחי
(לה הציפורן סביב העור את שחרר

 קצה בעזרת פנים) כלפי קלות זיז
 פעולה חד! מכשיר עם ולא המגבת

 שורשי את ל״אוורר״ כדי חשובה זו
הציפורנים.

 אמבטית עושה אינך בהם בימים
(ני גליצרין בהן הספיגי לידיך, שמן

 וזאת, מרקחת) בית בכל לקנותו תן
ידיך. את שרחצת לאחר

הת וידיו התחזקו שציפורניך לאחר
 הלאק. — הקישוט שלב מגיע עדנו
 תשיי- אל נכון: למניקור ראשון חוק

 אלא מתכת בפצירת הציפורן את פי
 השיוף פעולת את קרטון. בפצירת

וח הלוך ולא אחד לכיוון תמיד עשי
לפ לציפורן. באלכסון כשהפצירה זור,

 שציפורניך דאגי לאק שמה שאת ני
שומן. וללא יבשות תהיינה

 דקה שיכבה שימי ראשונה כשיבבה
ראשו משיחה משיחות. 3ב־ לאק של
מע כלפי הציפורן בסים מאמצע נה
ה בשני ושלישית שנייה ומשיחה לה

צדדים.
אל מהזרת תמיד להתחיל התרגלי

ההיפך. ולא האגודל
ו להתייבש הראשונה לשיכבה תני

 ואם שנייה שיכבה שימי אח״כ רק
 יותר. לא אך שלישית, — רוצה את

להי הלאק מתחיל הרביעית בשיכבה
סדק.

המקו על ״טלאים״ מעשית הימנעי
 אלא הלאק, ירד בהם בציפורן מות

צבע ושימי הלאק כל את תמיד הסירי

תגי אז כי סמיך לאק תקני אל חדש.
 הנותר והלאק הבקבוק לחצי רק עי

 לזרוק שתאלצי סמיך כל־כך יהיה
 מדולל. לאק תמיד קני בקבוקים. חצאי
האח לטיפה עד לנצל תוכלי זה לאק

רונה.
בשמ להפר יכולה שאת ברזל כלל

 ה- את להתאים שיש הכלל הוא חה
 ל- להתאימו יכולה את לשפתון. לאק

 ולצבע הרוח למצב לתכשיט, שימלח,
תק (אם יפה תיראי ותמיד השמים

נכון). טיפול על כמובן פידי
 הם זה בחורף האופנתיים הצבעים

 צהוב )85( צהוב כתום )61( חום כתום
 בהיר שזיף )81׳( שחור שזיף )72(
 )59( שוקולד חום )58( בורדו )82 ,77(

).74 ,86( וירוק )87( טורקין
 עז צבע !הלאק את להחליף הקפידי

 על אפילו מכוער יהיה בקצוות המגורד
ביותר. העדינה היד

ל להחליף מיותר זמן לך אין אם
 בלאק הישן הלאק את מזומנות עתים
 הוא שאף טבעי בגוון השתמשי חדש

).60( השנה מודרני
 מיוחדת׳בערב, להיות רוצה את אם
 ושיכבה רגיל לאק שכבות שתי שימי

 הספארק־ מסידרת לאק של שלישית
 ״פייאטים״ עם זוהר לאק זהו לסר:

 לאק ישבו זו בסידרד, עדץ. כפף של
).65( סגול ),75ו- 66( אדום ),73( כסף

ול לשירותך פתוח קוואנט מרי של ההדרכה מרכז
 של האחרונים האפנה כחירושי עצמך לעדכן בואי הנאתך.

 בואי פנים. ואיפור כטיפול אישי ייעוין לקכל בואי לונדון.
שלנו. אורחת ותהיי

 פתוח ,6 רחל רה׳ ת״א קוואנט, מרי של ההדרכה מרכז
אחה״צ. 6—4 כשעות ו־ה׳ זג ביטים

להתראות.
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