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אוניקו פסג' שבע: באר אחוזה, ,53 חורב רח־ חיפה:

 המרחיק מארה״ב חדש מכשיר ־— טמיז״ ״פרמה
דירתן של ולאינטימיות בפרטיות רצוי בלתי שיער לצמיתות

 בארץ ומשווק מארה״ב מיובא לאחרונה
אלק מכשיר הדואר) באמצעות (בעיקר

 לכל המאפשר עצמי, לשימוש טרוליטי
 בלתי״רצוי שיער לצמיתות להרחיק אשח

 העליונה, חשפה הסנטר, הפנים, מחלקי
 הגוף. חלקי משאר וכן הגבות
 והוא טוויי״ ״פרמה נקרא יה מכשיר
המסו מיוחד חלק עצמי, לשימוש מיועד

 אחת לאשה מאפשר המכשיר, עם פק
אחרת. באשה לטפל

 אלקטרוליטי באופן פועל טוויז״ ״פרטה
 נמנעת בכן השיער, שורשי את ומשמיד
 מחודשת. שיער צמיחת
 נבדקו זה מכשיר של ובטיחותו יעילותו
 פרו* מומחה, רופא ע״י רפואית מבחינה

 קלי* מאוניברסיטת לדרמטולוגיה סור
 כי ניסויים לאחר מצא אשר פורניה,

 ובטוח עצמית להפעלה קל יעיל, המכשיר
בשימוש.

המטופלים האיורים חיו הטיפול לאחר

 נוספת ימן תקופת לאחר משיער, נקיים
 השיער שרוב ספק לכל מעל הוברר
מחו צמיחה היתה ולא לצמיתות הורחק

דשת.
 מאד ונפוץ פופולרי טוויז״ ״פרמה מכשיר

 אלפי במאות שם נמכר והוא בארה״ב
ד על בנוסף יחידות; בשי נמצא הוא י

 ובמכונים רפואיות קליניקות באלפי מוש
 מאפשר טוויז״ ״פרמה שיער. להרחקת

 דיסקרטי באופן בעצמה לטפל אשה לכל
סן וכמובן דירתה של ובאינטימיות  חו

 להרחקת במכונים טיפול על רב כסף
שיער.

 מרקורי מסוג סוללה על פועל המכשיר
 ומעלה כשנתיים הוא חייה אורך אשר

הסו של ניצולה לזמן קשר בלי (וזאת
 ביום). שעות שמונה אפילו זה ויהא ללה

ארי כולל המתאם, כולל המכשיר מחיר
 המכשיר ל״י. 390.50 הוא ומשלוח זה

 ת.ד. שיווק, ד.ד. ע״י בישראל משווק
תל־אגיב. 10223

במדינה
)33 מעמוד (המשך

ו הוא כאשר כלשהי פלילית עבירה עבר
 נמל שערי את אשתקד, סגרו, חבריו

 שררו סיכסוך־עבודה, היה בנמל אשדוד.
 •שוטרי לבין הפועלים בין מתוחים יחסים

 בבוקר השביתה, פרצה ואז מישמר־הגבול.
השערים• ניסגרו שבו

 הסניגור, שאל נזק?״ גרמה ״השביתה
 היא שביתה שביתות. של מטרתן זוהי ״אך

ב להפרעה גרם פרץ מאורגנת! הפרעה
 היתה זו אך כזה, דבר היה נכון, נמל?

 במדינת חוקית דרך היא שביתה שביתה!
 והמטיל שביתות, האוסר חוק אין ישראל.

 אומר החוק אין שובתים. על עונש־מאסר
בשביתות. לעשות אסור ומה מותר מה

 תגרום בבית־חולים שביתה אם ״אפילו
מאושפ כמה של לפטירתם (חס־וחלילה)

 על להטיל לבקש המדינה תוכל לא זים,
 פועלים שהם מפני עונש־מאסר, השובתים
שובתים.״
 שני של בשמותיהם השתמש גיל ישראל

 להוכיח כדי במדינה בעלי־מוניטין אנשים
 משמעות לגבי דבריו. אמיתות את

ה את ציטט הפלילי, בחוק 105 הסעיף
 בית־המישפט־ נשיא אגרנט׳ שמעון שופט

 לפני בהרצאה אותו, הישווה אשר העליון,
.1935מ״ הנאצי החוק להוראות סטודנטים,

 ל־ להגיש הסניגור ביקש דבריו בסיום
 הוא עד־אופי.״ של ״עדותו בית־המישפט

אק בנימין הפרופסור של דבריו את ציטט
בחו שפורסמו הקיצוני, הימין איש צין,
שי בדבריו בעיתונות. השנה ינואר דש
 פועלי של כמנהיג פרץ, את אקצין בח

חבריו. למען הלוחם אשדוד, נמל
 שבית־המיש־ להניח יש חרטה. הגעת
 ה-שופט שרמז כפי בבאר״שבע, פט־המחוזי

 כי משוכנע אינו בדבריו, אלקיים שלמה
 עונש־מאסר פרץ יהושע על להטיל יש

 של הרלוונטית משאלתו התברר כך ממשי.
 את לשאול שביקש נשיא-בית־המישפט,

 קרוסהר, יעקב עורך־הדין המחוז, פרקליט
 ששובתי העובדה את האזרח יקבל כיצד

 אירעו ששם למרות לכלא, נשלחו לא קצא״א
 את ואילו דרשוטרים, עם אלימות התנגשויות

הסוהר. לבית מכניסים פרץ
התבי בדיברי הדרומי, המחוז פרקליט

 להגנת יצא כאשר ביותר, הצטיין לא עה׳
 גיבורים היו שהם טען הוא קצא״א. שובתי

 שיהושע שעה מטה־לחמם, למען שנלחמו
ל ויש באלימות שנהג עבריין הוא פרץ

לכלא. אותו שלוח
 בהבעת דבריו את סיכם גיל עורך־הדין

 אך בשמו, פרץ, של התפרצותו על חרטה
ב להודות למערער מייעץ היה שלא גילה

 כפי המישפט, של הראישונים בשלביו אשמה
פרץ. שנהג

 הסניגור, הוסיף לו,״ מייעץ ״הייתי
 ב־ מנהיגי־הפועלים שעושים מה ״לעשות

 להבטיח רוצים הם כאשר ארצות־הברית,
 שביתה. להכריז שירצו למיקרה עצמם את
 יכ-0 על הודעה טופס מראש שולחים הם

 את ומחדשים בחוק, כדרוש סוך־עבודה,
 כיסוי להם שיהיה כך הזמן, כל ההודעה

העבודה. הפסקת על פיתאום יחליטו אם
 לא שהוא פרץ, של בשמו מבטיח, ״אני
 ישראל אמר שעשה,״ מה על פעם אף יחזור

 שלא כדי לנהוג איך לו אייעץ ״אני גיל.
יותר.״ הנה להגיע

הסברה
ס מ־דחמווו א בי־ סי־

 גמישים,״ ״אגחגו ;הצהיר רבץ
 מן בתבותרהטדוויזיה אף
 באמריקה המשודרות המזה״ת

חחיפך את מוכיחות
 ראש־הממשלה אמר גמישים,״ ״אנחנו

הצי בטלוויזיה מצולם בראיון רבין יצחק
 המריא שמטוסו לפני אחת שער. בורית,

 אחת מדינה מכיר ״אינני לישראל. חזרה
מדינית...״ תמורה ללא בארות־נפט שנתנה

 לחוף, מחוף האמריקאי, הציבור בעיני
 הגמור כהיפך ישראל ממשלת מצטיירת

האח ובשבועות רביו, נוסח מה״גמישות״
 לרשום הישראליים המסבירים יכלו רונים

 ה״פלס- בסידרה נוסף חרוץ כישלון לעצמם
סי־בי־א׳ס. רשת של טינית״

 ו־ החשובה רשת-חדשות היא סי־בי־אס
ה האמריקאית. בטלוויזיה ביותר הרצינית

 בערים תהנות-הטלוויזיה של המכריע רוב
 רוכש ארצות־הברית מדינות ובכל הקטנות

 בשנים- זו. רשת של הטלוויזיה כתבות את
ה עצמו מצא האחרונים, החודשים עשר

 בארצות־הברית והישראלי היהודי מימסד
זו. רשת עם גלויה במילחמה

ש הראשון, הקרב אנוסים. יהודים
 י סביב התחולל הישראלים, בכשלון הסתיים

ש דקזת, 60 היוקרה רב מגאזין־החדשות
 .בסוריה ביקר וולאס, מייק מעורכיו, אחד

 ומוקלטת מצולמת כתבה משם איתו והביא
זו. מדינה יהודי של מצבם על

 מרה: זעקה קול הקים הישראלי הלובי
המסבי טענו אנוסים,״ יהודים הם ״אלה
 היהודים של דיבריהם על שהגיבו רים,

 מזכויות לאחרונה נהנים הם כאילו הסורים
 יום מילחמת קודם מאשר יותר רבות

ש־ חשוב, עיתונאי וולאס, מייק הכיפורים.
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סי־־בי־אס ממודעות קטע
שנייה חזית

 שהוטחו וההשמצות מהביקורת מאד נפגע
 ׳ואף בתבת־המריבה את ושידר חזר נגדו,

 לסוריה שוב נסע הוא לעשות: הגדיל
 בחודש שתשודר נוספת, כתבה עם והזר
הי של מצבם כי לדבריו, והמוביחה, הבא

יותר. עוד הוטב שם הודים
 בשם שהתמנה האמריקאי, היהודי הקונגרס
 הישראלית והשגרירות היהודיים הארגונים

 ציבו־ וועדת-אתיקה בפני ה״תובע״ להיות
 ותלונתו, תביעתו את ביטל אמריקאית, רית

הכתבה. של תוכנה לו שנודע אחרי
 חת- האחר הקרב וקריפזרניה. אדעזר

 הסי־בי־אס שפתח שנייד.״ ב״חזית חולל
 שלד מעורכי־החדשות אחד את שלח אשר
 ב־ ושידר למיזרח־התיכון, מאראש, דויד
 המיזרח- ׳״יומן את רצופים שמעיים משך

בהגשתו. התיכון״
 בניו־יורק ריאיין בעצמו, יהודי מאראש,

 ערבי-ישראלי משורר חוסיין, ראשיד את
 ל- שירד בוואדי־ערה, מוסמום הכפר בן

 את לערבית שתירגם אחרי ארצות־הברית,
 ב״יומן ביאליק. נחמן חיים של שיריו כל

מצול כתבות התפרסמו המיזרח-התיכוך
 בו בנידג׳רזי, פלסטיני מועדון על מות
 ״לשנה סיסמת-קיר צופי-הטלוויזיה ראו

כת של בצידן בערבית, בירושלים״ הבאה
יהו ויישובים מקריית-ארבע אחרות בות
 שעלו כשיהודים המוחזקים, בשטחים דיים

׳כו חובשי־כיפות ׳מארצות־הברית, לישראל
 את לקבל כדי לכאן ״באנו :מסבירים לם׳

אבינו...״ לאברהם האלוהים שציווה האדמה
 למיקרופון שקרא חוסיין, דאשיד בנגד

 שכזו בעת כי השאר, בין נאמר, ■שבו שיר
 שר- התייצב רובים,״ השירים ״הופכים
 על-ידי צולם הוא פרם. שימעון הביטחון

מוח בשטח אלעזר, במושב סי.בי.אס. צוות
באנג משיב כשהוא ירושלים, בסביבות זק

היהודיים. התושבים של לשאלות לית
 הוא כיצד מאראש, דויד של שאלתו על

 כשאד- שלום, של אפשרות לעצמו :מתאר
 צה״ל, בעזרת יהודיות הופכות ערביות מות
 שהיה למה מקביל מצב ״זהו פרס: ענה

 אליה כשבאו שנים, 200 לפני בקליפורניה,
.הראשונים.״ האמריקאיים המתיישנים
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