
זח יופי

 חכינ־ חאובנאית הוואנפז, מריצבע שד
 נלגף* מה המכתיבה לאומית

;תאפר. וכיצד
 ציפקח שלחת אותו מכתב השבוע מצאנו למערכת המגיעים המכתבים בין

 תשובות היו לא הזה״ ב״העולם האחרון ״במדור :כי המתלוננת מתל־אביב
 את לקרוא אוהבות מאוד וחברותי שאני מפני חבל, וזה הכותבות לקהל

 אינדיבידואלית לה עונים ואתם בעייתה את מציגה אחת כל להן. תשובותיכם
 העיתון גבי מעל לתשובה המחכות אותן לכל ציפקה, לך ובכן, מעניין.״ וזה

 וללמוד לקרוא הנהנות הקוראות ולכל לענות) מזדרזים אנו אישי (באופן
לשאלות". ״תשובות של מורחב מדור הפעם מוקדש אחרות של מבעיותיהן

מבע מתנה קיבלה פו?ץ ׳ירדנה
תכשי מערכת לעניין!) בעל (זה לה,
כי ושואלת רספיס ספיישל טיפול רי
 ולאחרות ירדנה לך, בה. להשתמש צד

טב ממרכיבים בתכשירים שהתעניינו
 0נ1ט1מ־ מורכבת המערכת נשיב: עיים

ה דרו יסודי. פנים לניקוי 06301
 כמות ובערב בבוקר העלי :בו שימוש
 פנייך, על 0נ1ט1 06301 של קטנה

בעז והסירי סיבוביות בתנועות עסי
 אם חמים. במים רטוב צמר־גפן רת

 חמים במים היטב שטפי שמן 'עורך
ונגבי.

 הפנים במי השתמשי הניקוי לאחר
*10111118 מעט שפכי :הבא באופן
 נייר מגבת או צמר־גפן, על 1̂<1:100

 כלפי מהאף פנייך על קלות ותעבירי
מת אלה פנים מי תנגבי! אל חוץ.

 במיוחד ויבש רגיש לעור גם אימים
אלכהול. מכילים אינם הס כי

 במי־פנים והייצוב הניקוי לאחר
ב עליו והגני בלחות העור את הזיני
 הספיגי !\0זז11118 ̂?10151111ש־ עזרת
 כשהכיוון קטנות בתנועות לעור אותו
לש אחת החוצה. מהמרכז — תמיד
 בעזרת פנייך את עמוק ניקוי נקי בוע

 !!611131 ^3נן0ז18■מ >5! ומסכה אדים
 החומר את :הבא באופן !306 ?3011

 המורכב ]-!01־133.1 ע3נן011861• המאדה
 לקערה שפכי שונים מרפא מצמחי
ל פנייך קרבי :רותחים מים מלאה

 האדים מגבת, עם אותם וכסי קערית
 (אם אותו מרגיעים העור את מנקים

 גס זה שיניים כאב לך יש במקרה
 נוסף ואס הכאב! את מעט לך ירגיע

תיטי את בכלל אז — מצוננת גם את
 שלא אך הכיוונים. לכל עצמך עם בי

 קודם הם אלה אדים טעות, לך תהיה
!)הפנים לעור מועילים כל

ה את הכיני האידוי פעולת לאחר
 !3ט:> של שקית תוכן שפכי : מסכה

 מיץ (או חלב והכניסי לצלוחית ?03אל
והכיני בחשי .שמן) עורך אס לימון
 העלי מדי) נוזלית (לא חלקה עיסה

 :הבאה בצורה פנייך על המסכה את
החוצה בכיוון — לחיים אף מצח,

 לעיניים. מסביב תשימי אל וסנטר.
בצחוק לפרוץ לא השתדלי ועכשיו,

ל ותני במראה עצמך רואה כשאת
מניעה אינך כשאת להתייבש מסכה

לא אחדות דקות !פנייך שרירי את

או הורידי היטב יבשה שהמסכה חר
חמים. מים בעזרת תה

 הזנה קרם — חביב אחרון אחרון
 אחד הוא זה א.קרם1811:ז 063111
 לשים יכולה שאת היחידים הקרמים

 הקרם את העלי השינה. לפני ממש
 שימי לחות. קרם מעלה שאת כפי

לפחות. ביום פעם אותו
ה החבה ה״ ל״ ב טו  על חן־חן :ה

 לחברתך. דואגת שאת יפה מכתבך.
 והאפשרות לקופרוז מתאים תאורך
 בסיס גוון ע״י היא זאת לכסות היחידה

 מהגוון אחד בטון הכהה אפ) (מייק
הפנים. של הטבעי
 פנים שיער הורדת על לשאלה אשר
ל הכלכלית באפשרותך אין :מיותר

 שעווה חשמלית, במחט טיפול קבל
 בגוון להסתיר ואילו בריאה איננה
ל מוזמנת את — אוהבת אינך בסיס
ל תוכלי כי יתכן — ההדרכה מרכז

 לך להתאים ונוכל השיער את הבהיר
בעייתך. שיטשטש איפור

ה ליעל, ר ע ״, ״נ שון א ר  רחל מ
ס ת ויי ענ  למרכז מוזמנות הינכן ו ו

אישי. לייעוץ ההדרכה
הרא לשאלתך תשובה ש. לסיומה

 ואשר לירדנה. בתשובה תמצאי שונה
מה צלקות לסלק ניתן אם לשאלתך

 טיפול ע״י רק להורידן ניתן — פנים
 גוון עם לכסותן ניתן אך כירורגי,

ופודרה. אפ) (מייק בסים
ת רי  אבר כל עקרוני באופן ׳לן. לדו

 ליצור או ל״הצר״ אפשר בפנים בולט
 בגוון שימוש ע״י עומק של אשלייה

ב ל״הצר״ ניתן רחב אף כהה. חום
 ופודרה בסים גוון שימי : הבאה דרך
 צידי בשני בהם. מתאפרת תמיד שאת
 אפ) (מייק בסיס גוון מעט מרחי האף

 אם ברונז. גוון 513001:1161$ מסידרת
 בצי־ שימי בסיס בגוון משתמשת אינך

 וטש״ ק6$-בז:)1101 חומה צללית האף די
טשי.

שפ :הראשונה לשאלתך !?׳כוכבה
 רק הנותן בשפתון מאפרים עבות תיים
ה לצבע הקרוב גוון רצוי קל. גוון

,46 ,28 :כגון שפתייך, של טבעי
שני ,31 ,29 קל, לבורדו נוטים שניהם

 השפתונים לחום. הנוטים גוונים הם
בע את גם לך יפתרו קאונט מרי של
ב לחים הם כי השפתיים יובש יית

מיוחד.

 על מנצחת מימין), (ראשונה קיואנט מרי של ראשית יועצת-יופי ארזי, שוש
 והדגמה לייעוץ ו״ה׳ ג׳ נימים פתוח שכידוע, ההדרכה מרכז פעילות

ההדרכה. גמרכז איפור נשעת נצה״ל שלנו חח״ן :בתמונה אישיים.
 שלכן, היופי בעיות על למדור לכתוב תתעצלו אל
קוואנט", ״מרי אל כתבו נכתב. והן אישי באופן הן

28
כל

ת.ד.
 תיענה פנייה

ת״א. 40020

במדינה
מעצרי□

2 4

ארזחוח־ןזינם
 הבריקה תוצאות את

?קב? ניתן
 החשור — דקות חמש תוך

ימים ?שמונח נעצר
 עלה אביזוהר רס״ר המישטרתי התובע

 של מעצרו את להאריך וביקש הדוכן על
 15ב־ מיפו אל־פאדי עבד יוסוף החשוד

נוספים. ימים
ה באולם זמיר, עמוס התורן השופט

 בתל- השלום בית־מישפט של מעצרים
 שהוא מאז התחדש ״מה שאל: אביב,
?״ בדצמבר באחד לראשונה נעצר

 תוצאות את קיבלתי בבוקר היום ״רק
ב הארצי המטה של מהמעבדה הבדיקה

 המישטרה. איש במהירות הגיב ירושלים,״
 מקור את לחקור עכשיו צריכים ״אנו
האופיום.״ את השיג הוא מניין הסם,

 מה אביזוהר, ״אדון הסמיק. הרס״ר
 ביקשתם כאשר בחודש, האחד מאז התחדש
 החומר את לבדוק כדי ימי־מעצר שמונה
 שוב, השופט שאל ?״ החשוד אצל שנתפס

קפואים. בפנים הפעם
 בחצי-פה: וענה הסמיק, אביזוהר רס״ר

 קיבלנו היום רק זמן. לוקחת ״הבדיקה
הארצי...״ מהמטה

 בדיוק,״ רגעים חמישה לוקחת ״הבדיקה
 ״חמישה רועם. בקול לרס״ר השופט ענה

 רוצה, אתה אם אביזוהר. אדון רגעים,
 כמד, לו ואספר רוזוליו למפכ״ל אפנה אני
 חומר בדיקת לערוך אצלכם לוקח זמן

?״ רוצה אתה באופיום. החשוד
 ״יש להתגונן: ניסה המישטרתי התובע

 הנה, סמים. על קודמות הרשעות לחשוד
רשום.״ זה שלו הקודם בגיליון־הר,רשעות

 סמים,״ על שהורשע כאן רואה אינני
בתיק. עיון לאחר השופט אמר

 ״אני המישטרה. רס״ר התעקש לו,״ ״יש
לך...״ להראות יכול

תל אל אביזוהר, ״אדון ימים. שמונה
 התרעם הרשעות,״ דו״ח לקרוא אותי מד

 את להאריך עילה כל רואה ״אינני השופט.
 לכתוב. השופט הורה החשוד,״ של מעצרו

 לומד אני אביזזהר הרס״ר של ״מדבריו
 עד המעצר תקופת כל במשך החקירה, כי

 פרט נוסף, דבר שום העלתה לא היום
 ממז״פ הודעה נתקבלה היום שרק לעובדה

 החשוד את לשחרר מורה אני הארצי. במטה
 ד.שיחדור, את עיכב השופט אך בערבות.״

ל עד המישטרה, איש של בקשתו לפי
 ערעור להגיש לו לאפשר כדי היום, מחרת

החלטתו. על
 ארו־ 24 סיפקה שהמישטרה הסתבר כך

 בבית- אל-פאדי, עבד לעצור חות־חינם
 שמונו־,.הימים במשך באבו־כביר, המעצר
 בדיקה עריכת לצורך שם, הוחזק שבהם

ספו דקות בדרך־כלל האורכת מעבדתית
בלבד. רות

תר־אביב
ט רי תפ

מישפט׳

 נורא מעשה
 שחובדז סטייקיה בבעל

 השופט על־ידי
נמלט בעבריין

 אבן־ארי אורי התל־אביבי השלום שוקט
 08.55 היתה השעה ונסער. נרעש היה

 להתייצב צריך שהיה והנאשם בבוקר
 בית־המישפט. באולם נמצא לא בפניו

 לניהול הפריע לא הנאשם של היעדרו
הסת כבר המישפטי הדיון שכן המישפט,

 שהנאשם כך על עמד השופט אבל יים.
שה אלא גזר-הדין. מתן בעת נוכח יהיה

בא. לא נאשם
החל המישפט בתיק וכתב השופט ישב

 חופיע. ולא כחוק הוזמן ״הנאשם טה:
 לתפסו יש נמלט, כעבריין מכריזו הנני

 האפשרי בהקדם לבית-המישפט ולהביאו
בערבות.״ לשחררו ואין

 המישטרה ליחידת מיד יצאה ההוראה
 את לתפוס :בתל־אביב בית־המישפט של

 סטייקיה בעל רונן, אלי הנמלט העבריין
 הבינו לא השוטרים בכיכר־מלכי-ישראל.

 הסטייקיה, בעל שביצע הנורא הפשע מה
 עיינו: הם נמלט. כעבריין הוכרז בגללו
 הורשע; רונן אלי להם: והסתבר בתיק

 השולחנות׳ על תפריטים הציג שלא על
 על הפיקוח צו שמחייב כפי שלו, בסטייקיה
והשירותים. המצרכים

 משרד- מטעם מפקח סעדון, משד, זה היד,
 העבירה את שגילה המיסחר־והתעשייה,

 בשעה רונן של לסטייקיה בא הוא החמורה.
ה על תפריטים מצא ולא בבוקר 10.40

 היה המיסעדד, בפתח אומנם שולחנות.
 החוק. שמחייב כפי מחירים, לוח מוצב
 על תפריטים הצגת מחייב גם החוק אבל

 המישפט׳׳ במהלך לשלט. נוסף השולחנות,
 שלו בסטייקיה כי לטעון רונן אלי ניסה
שבי בשעה וכי ארוחות־בוקר מגישים אין
לק הסטייקיה את הכינו המפקח, בה קר

 י לא כי העיד עצמו המפקח הצהריים. ראת
 את' מצא השופט אבל במקום. לקוחות היו

והרשיעו. אשם רונן
 ,מק- משרד־המיסחר־וד,תעשייה היה אילו

 היתד, אם ספק זו, תקנה ביצוע על פיד
 מ-׳ מתחמקת שד,יתד, בעיר אחת מסעדה
משפט.

 הספיקה לא המישטרה המיצווה. •טבר
 העבריין■ את לתפוס ההוראה את לבצע

בית- לאולם בעצמו הגיע הוא הנמלט.

רונן אלי
שולחן כל על תפריט

 ציווה שהשופט אחרי שעה חצי המישפט
 הכרעת את בפניו קרא השופט לתפסו.

 ארבעה פני על שהשתרעה המנומקת, דינו
 לירות 2000 דינו: את וחרץ עמודים,

 ביקש כאשר מאסר. חודשי שישה או קנס,
 בשלושה הקנס את לשלם לו לאפשר רונן

 ישולם שהקנס השופט הורה תשלומים,
 המישטרה על יהיה אחרת שבוע, תוך

 לשישה רונן את ולאסור גזר-הדין את לבצע
חודשים.

 נגד תלונה רונן אלי הגיש השבוע
 טען בתי־המישפט, להנהלת בן־ארי השופט

 נמלט כעבריין עליו להכריז ההוראה כי בה
״כש :בתלונתו רונן הסביר חריגה. היתד,

 נוכח הייתי בן־ארי השופט אצל ישבתי
 שלום לכל״בו ששילמה מורה, של במשפטה

 שהוחזר ל״י 25.— של סך על בצ׳ק
 צ׳ק במסירת הואשמה היא הבנק. על-ידי

 לעורך- אפילו כסף לה היה ולא כיסוי ללא
 עוול, לה להיגרם שעומד כשראיתי דין.

 ל־ ושילמתי לירות 200 מכיסי הוצאתי
 והיא עליה. שיגן כדי במקום עורך־דין

 לפירסום זכה המקרה זכאית. יצאה אמנם
 שכח לא השופט האתר. ובגלי בעיתונות

 רונן אלי שעשיתי.״ האנושי המעשה את לי
 לא אם לבדוק בתי-המשפט מהנהלת ביקש

^הש ̂של בהתנהגותו פסול היה לןוית^

1947 הזה העולם




