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התחדואימ צפונות מנזה
סינת אשכים לגוף להתקין עתה ניחן

 על במאמר מופיעה זו עובדה — טיים
 הניתנים־להחלסה, האדם בגוף האיברים

בריא. תמיד בשם חדש בירחון
 צורך יש לעיתים כי מספר, המאמר

 במקומו לשתול ניתן ואז אשך, להרחיק
 לאשך סינתטי. חומר עשוי מלאכותי אשך
 בילבד. קוסמטית משמעות נודעת כזה

ו מעשרים אחד הוא המלאכותי האשך
 להחלפה. הניתנים בגוף, אברים תשעה

 בתרשים): המיספור (לפי הם האחרים
 .2 לשיער! כתחליף נוכרית פיאה .1

בגול- פציעות על המחפה מתכת לוחית

להחלפה הניתנים האיכרים
בילבד קוסמטי אשך

פצ על המחפה סיליקון סתימת .3 ! גולת
 !משקפיים .5 !מלאכותית עין .4 ! עים

 .8 !תותבות שיניים .7 !מגע עדשות .6
 מלאכותי סנטר .9 !מלאכותית אף עצם

מנג .10 סיליקון! סינתטי מחומר עשוי
 מחומר נשימה צינורית •11 השמיעה! נון

 כתף פרק .13 !לב קוצב .12 !פלסטי
 כתחליף סיליקון מישתל .14 מלאכותי!

 מלאכותי אב־עורקים .15 האישה! לשד
 .16 !״דאקרוך הסינתטי הסיבים מחומר
מס .17 ״דאקרוך; העשוי ורידים תחליף

 מחומר או ממתכת עשוי מלאכותי לב תם
 .19 !מלאכותי מרפקים פרק .18 !סינתטי

 יד סרק .20 מלאכותיים! אצבעות פרקי
מש בריקמה שבר חל אם .21 מלאכותי!

 מתניים פרק .22 הצפק! לסגירת תילים
ממת מלאכותית ירך עצם .23 מלאכותי!

אש .25 מלאכותית! ברך פיקת 124 כת!
 !סינתטי חומר עשויים מלאכותיים כים
 פרוטיזה .27 מלאכותי! קרסול פרק .26

 !וליד לאמה לזרוע, חיצונית) (להרכבה
 לקיבורת לירך, מלאכותית פרוטיזה •28

 עשויה היד שורש עצם .29 ולרגל! הרגל
סינתטי. חומר

ה בנושא ביסודיות עוסק אחר. מאמר
מאמ שני כוח־גברא. הוסר על התגברות

 הסרטן, מחלת את מתארים מקיפים רים
 איב־ כי מסתבר השד. סרטן את ובעיקר

כל כימעט של ריפוי מאפשר מוקדם הון

ה כאשר בסרטן־השד, הנגועים המיקרים
 עצמן, הנשים על־ידי לרוב נעשה גילוי

 השד מי־שוש מדי. במאוחר לעיתים כי אם
 לדווח ויש בליטה, או התקשות כל מגלה

לרופא. מייד כך על

הסברה
סס־־וקו ישו

״איירונסילה״ בינל?
 מנצרת כן־הננר נדד

ערכית אדץ7
 מכל זו, — במרוקו ומת חי הנוצרי ישו
 סר היהודי המפיק של גירסתו היא מקום,

 סדרות־הטלוויזיה רוב של מפיקן גרייד, לו
 אי" חברתי בהפקת העצמאיות, הבריטיות

 האיטלקית רא״י הטלוויזיה ורשתות טי־סי,
 בריטי' צוות־הפקה האמריקאית. ואן־בי־סי

 סיפור הפקת על עתה עמל איטלקי־מרוקאי
 של בבימויו הנוצרי, ישו של ומותו חייו

זיפרלי. פרגקו הנודע האיטלקי הבמאי
 שעות־טלוויזיה, תשע של הפקת־הענק

 צריכה היתד, דולר, מיליון 12 של בתקציב
 סירב זיפרלי אך כמובן, בישראל, להתקיים

 ביותר הגדול הסיפור את לצלם בעקשנות
בארץ־הקודש. הנוצרית בהיסטוריה

 בממשלה חוגים הסבירו אנטישמי,״ ״הוא
 הכלכלי הכישלון את לתרץ כדי הישראלית,

 זר במטבע הכנסה מישראל שמנע הגדול,
דולר. מיליון כשלושה של

 התמונה את השלימו קומוניסט,״ ״הוא
 שמחד״ ,ובלונדון ברומא השגרירויות אנשי

 לתוכנית נושא לשמש יכלו ואזלת־ידם לם
מיוחדת. טלוויזיה הסי מאחרי האמת שמע. !לא לב פר־

 מישראל הגדולה ההפקה העברת על פור
 זיפרלי פרנקו לגמרי: אחרת היא למרוקו

 האיטלקית, החברה נציג עם לישראל הגיע
 לנקסטר ברט עם חשה, את כאן שהפיקה
.1973 בקיץ הראשי, בתפקיד

 הם כי ספק כל היה לא ולמלווהו לזיפרלי
 שבהן במקומות ההיסטורי הסיפור את יצלמו

 הז׳תזלם גליון את שפתח עד — התרחש
 אינטרקונטינטאל במלון לידיו שנפל פוסט,

ה של תמונתו את שם ומצא בירושלים,
 בר, (איירמסייד) ריימונד האמריקאי שחקן

 קולק. מטדי כבוד של עיטור המקבל
 מסיור לבית־המלון זיפרלי כ-שחזר למחרת,

ה העתון את שוב פתח במקומות־צילום,
 ריימונד כי ומצא האנגלית בשפה ישראלי

 שר־המיסחר־ על־ידי לראיון נתקבל בר
בר־לב. חיים והתעשיה,

 המריאה המפורסם הבמאי של חמתו
 מישרד־המיסחד־ שפקידי למרות שחקים•

 ואף בישראל, ביקורו על ידעו והתעשיה
 הוזמן לא הוא אלנבי, בגשר פניו את קיבלו

 עיתונאים, עם הופגש לא השר, עם לפגישה
 רישמית תשומת־לב לשום זכה לא ואף

אחרת.
 הוא בר ריימונד שבה כזו, ״במדינה

 כלל, מוכר אינני אני ואילו לאומי, כוכב
ברו לידידיו זיפרלי אמר סרט,״ אפיק לא

 גדול והסברתי כלכלי לנזק בכך וגרם מא.
ישראל. למדינת

? מי ד  לפני שהוברר, אחרי גם ציי
 שלא בדעתו עיקש זיפרלי כי משנה, יותר

 ו־ ,בישראל החשובה התוכנית את להסיק
ל כדי דבר עושה אינו היהודי שמממנו

ה נקפה לא — דעתו את לשנות שכנעו
ה קטנה. אצבע אפילו הישראלית ממשלה
 כל של פתחו על לשחר האצים פקידים,

 לשכנע כדי כלום עשו לא למגבית, תורם
 מאילי־הכססים־ אחד גרייד, לו סר את

 הבריטית. היהודית הקהילה של וההשפעה
ה כאורח זיפרלי את הזמינו לא גם הם

 אנשי־ להפעיל ניסו ולא לישראל, ממשלה
העולם. מכל ויהודיים י־שראליים מיקצוע

 :כאלה ואוזלת״יד מחדל להבין קשה לא
רא אין משעממת, הטלוויזיה בה במדינה

 העצומה, התועלת את מבינים ופקידיה שיה
 טלוויזיה שתוכנית וההסברתית, הכלכלית

 ישו •של ומותו חייו על שעות׳ תשע -של
להביא. יכולה הנוצרי,
 בקרוב העולם יראה כך יהודי* נער

 כשמגל־ מרוקו, בנופי גדל הנוצרי ישו את
מ מרוקאי תינוק זה׳ אחר בזה אותו, מים

 ילד •שנתיים, בן ערבי ילד ברברי, מוצא
 האגגלי־הנוצרי והשחקן חמש בן יהודי

.29ה־ בן פואל, רוברט
הארגנ השחקנית תגלם אמו, מרים, את
 בכל הטוענת ,23ה־ בת חוסי, אוליביה טינית

ה הבתולה היתה עצמה שהיא הרצינות
 מדיום :ולראייה קודם. בגילגול קדושה,

•שנתיים. לפני זאת לה גילתה אחת

בספורט להסדרהו׳למזרים המועצה

111 ב ש ה
הראשון הנוס מינימום
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 האחרון הסועד — ה׳ יום
יאופםים. לספירת

לישראל אי־פעם שהגיע ביותר והצבעוני המרהיב המופע
ב הערב בדצמבר. 12ל־ עד — חיפה ״ארמון״

 .9וב־ 7ב־ הצגות שתי חמישי וביום 9 שעה
 ״ארמון״ בקופת ובערב ״חיפה״ בקופת כרטיסים

 16ל־ עד 14מה־ בירושלים האומר״ ״מייני +
 ו״כן־נאים״. ״בהנא״ אצל כרטיסים בדצמבר.
 ״כהנא״ אצל הנחה כרטיסי ואירגונים למוסדות

בדצמ 20וב־ 13ב־ תל־■אביב הספורט״ ״היכל *
בדצמ 18ב־ בכאר־שבע ״?רן״ קולנוע 46! בר
ת שייצגה הלהקה.21.12.75ב־ ישראל את עוזבת הלהקה * בר  ברזיל א
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