
 לא שהיא מאחר נמוך. יותר שלה
 לא גם היא תכשירי־איפור, מוכרת
רשימת־המלצות. עושה

 ביותר החשוב שהדבר לה נראה
 הצבעים. את להתאים הוא באיפור

 קיים כבר דבריה, לפי בארצות־הברית,
ו ״מאבחן־צבע״, שנקרא מיקצוע
 הגוונים את לקוחה לכל קובעים

 החל לה, והמחמיאים המתאימים
 בצבעי- וכלה לובשת שהיא בבגדים
 לפי חשובה, התאמת־הצבע האיפור.
הצב כמות מאשר יותר הרבה רעתה,

הפנים. על עים
 הסוף. כמעט זה נכונה. תזונה
 שונים. המחירים דומות. די ההמלצות

 לעצמי חובתי את לגמור אוכל לא
 של דעתו את אשאל לא אם ולקוראות,
 תכשירי־היופי לכל בקשר רופא־עור,
 נ־יפי אברהם ד״ר בשוק. הנמצאים

במחלקת־העור ראשי רופא שטיין,

סיינשטיץ רוםא־עור
השמש :1 מסי אוייב

 אומר שיבא, על־שם הרפואי במרכז
 שהאוייב הוא להגיד שכחו שכולן שמה
ה השמש היא העור של 1 מס׳

ישראלית.
 התכשירים כל לפני דעתו, לפי

 תכשיר לבוא צריך שהוזכרו, האחרים
 כיום יש השמש. קרני את המסנן מיוחד
 את המסנן מאור טוב קרם־לחות בשוק

 מכל העור את מציל וממש הקרניים
האפשריים. הפגעים

 שאיננה לאשה הפנים, ניקוי בעניין
 בסבון לרחוץ ממליץ הוא מתאפרת

 המתאפרת, אשה אבל פושרים, ובמים
 חלב־פנים. כמו בחומר חייבת באמת

 בתכשירי־ גדול בקי שאינו מודה הוא
 דעתו, לפי אבל השונים, והאיפור היופי
 בכל מרוח ויהיה — טוב יהיה לא העור

 תזונה לגוף אין אם — בעולם המשחות
 מקבל שלו הבניין חומרי כל את נכונה.
 אם אותו. המזינים מכלי־הדם העור

 חלבונים, מספיק מקבלת האשה
 גם אותו יקבל ומינראלים, ויטאמיגים

שלה. העור
 מזיק אינו בדרך־כלל, האיפור,

 עוברות הגדולות החברות לעור.
 הן ולכן מישרד־הבריאות של בדיקות
 עושה איפור טובים. חומרים מוכרות

 ד״ר אומר טוב, כבר וזה יפה האשה את
פינשטיין.

 היופי. לממלכת הכניסה סיפור זה
 שהוזכרו, החברות של היועצות שלוש
 בארץ אשה שכל לכתוב ממני ביקשו
 הניתן חינם, ייעוץ לקבל יכולה

 ייעוץ הגדולות, החברות של במרכזים
 מוצרי־ בקניית אחת אף מחייב לא זה

החברות. של היופי
 להתמצא לכן לעזור הצלחתי אם
 ומוכרות חברות של העצות בסבך

 לחסוך הצלחתי גם בחנויות־תמרוקים,
 שקלים. של טובים אלפים כמה לכן
 יעשה שאולי חשוב שיעור קיבלתי אני

אחד. יום יפה, אותי
 לפני לי נמסרו המחירים כן. אה.
 לפנות נא כבר, השתנו הם ואם שבוע

לשר־האוצר.

הווי
בית בכר ימ״ח

 פתיחת עם הודיעו, צה״ל ף*
 שנעלם ציוד להחזרת המיבצע

 בין כי האחרונות, בשנים צה״ל ממחסני
 430 מקלעונים, 604 חסרים השאר

 רובי 300מ־ יותר עוזי, תת־מקלעים
 מרגמות 45 ,16אם־ רובי 300 גליל,
בזוקות. ושבע קלות

* * *

שרים מספיק אין
ם ף* שלי  סטטיסטי סיכום גילה ירו
 מיליון שלושת־ריבעי בין כי *■

 הקבוצה ישראל, כבישי על המכוניות
 תוצרת מכוניות הן ביותר הגדולה
הצרפ לאחריה, אלף), 118( גרמניה

 100( האיטלקיות אלף); 115( תיות
 אך אלף), 85( והיפאניות אלף)

 בארץ נפוצות וולוו) השבדיות(בעיקר
בלבד. אלף 18 פחות: הרבה

* + *

שבדרך האחיות לחיי
ב ך■ אבי  בית־ אחות הובאה תל־
 שנהגה על שופט, לפני חולים •1

 במקום בנוי, בשטח קמ״ש 70 במהירות
 כי השופט את שיכנעה המותרים, 50

 לשעות מחוץ לבית־החולים, מיהרה
המ חולה בילד לטפל כדי העבודה,

 של לקנס נדונה במחלקתה, אושפז
 שהסביר כפי שהם, בלבד, שקל 3600

 הגימטריא, בחשבון רומזים, השופט,
ח״י. פעמיים על

+ + *

לדבר לדעת צריך
* ם ן שלי ב פרשן־דת סיפר ירו

 להסביר ניסה כי קול־ישראל, —*
 עשרת המושג את הצעיר לבנו

 תגובה מהבן קיבל ימי־תשובה,
 הזה, עשרת) (־ הסרט ״את מיידית

ראיתי!" לא עוד באמת ימי־תשובה.
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צפופים שמיים
 מושג חיל־האוויר קבע צה״ל ^
מוכה (איזור אמ״ץ חדש: ₪1

 בארץ אזורים לתאר כדי ציפורים),
 ציפורים להקות עוברות שמעליהם

 הסתיו, בעונת לים מעבר נודדות
 המרוכז, מעופן כדי תוך העלולות,

 החיל הוציא אחר במטוסים. לפגוע
 להקת נראית שבה מיוחדת, כרזה

 זהיר! ״היה התזכורת: ומעליה שחפים
באוויר!" אנחנו גם

♦ ¥ 4

בטוח שבטזח, מה
ב ף בי א  במכי־ השק״ם החל תל־
_  שנועד מגן־דיסקית, מג״ד, רת *
 חיילים של דיסקית־הזיהוי על להגן

 קטן, עור נרתיק עשוי המגן קרביים.
 ומכיל לצוואר לשרוך־קשירה מחובר

תפילת־הדרך. נוסח את גם
* * *

חבוא שלא צרה כל על
גן ^ ת־ מ  אוניברסיטת הודיעה ד
השתל קורס פתיחת על בר־אילן ₪1
 תיכוניים, בבתי־ספר יידיש למורי מות

נלמ יידיש כי זאת, בהזדמנות גילתה,
 הבגרות, לבחינות־ כשפת־בחירה דת,

 וב־ בגבעתיים בירושלים, בבית־ספר
קריית־חיים.

★ ★ ★

החתול מן הזהר!
ם ** אבי לכלי חנות החליטה תל־

 תשומת־לב את למשוך פלסטיק —*
 חלון־ את רוקנה ושבים, העוברים
 שם מוצגים שהיו מוצריה מכל הראווה
 עכברה עכבר, במקומם ושיכנה בעבר,

צאצאיהם. ששת ואת

מאת
אביגיל

ינאי

 את ניסח הוא אמריקני, נשיא )1
 האמריקנית: העצמאות״ ״הכרזת

 )11 תעלומה: )10 בצפון: ישוב )5
 )14 ארמה: מצבור )13 במתינות:

 )16 מין: )15 (ח); נוזלים מידת
 טבעת )20 חוץ: )18 בר: צמח

 )22 סוברנית: ארץ )21 לבהמה:
 צמח )25 פתוי: שדול, )24 ידית;
 בימי נוטר )26 הלענה; כעין

 אין )30 ירש; )28 המנדט;
 עלה )32 מטרה; )31 (ארמית):
 נקש; דפק, )34 התנשא; למעלה,

 )39 קיץ; חרבוני )38 תפוסה; )35
 ממזלות לאחד כינוי )41 בבקשה;

 יאיר נרו )43 נדבך; )42 הכוכבים;
 )48 שן; )47 שרביט; )45 (ר״ת>:
 ישראלי מלחין )50 צ׳כי; סופר

 בעל )51 בשדה)(ש״מ); (שבולת
 בינוני, )54 אריג; )52 זוחל; חיים

 השבלים )57 (לועזית); אמצעי
 )62 אמיתי; )61 בשדה; שנשרו

 )65 יבש; לא )64 קמוצה; יד כף
 צאתו בטרם יעקב החזיק אותו

 חיק; )67 בעין; תבלול )66 מבטן;
 )70 בסעודיה; מוסלמי שבט )69
 פילוסוף )72 בלילות; כמוה אין

מש )74 בריטי; ומתימטיקאי
 קולנוע שחקנית )75 תומם;

 — אסון )77 (ש״מ); צרפתיה
 )81 מאר; נעצב )78 חג; לערבים

 הוא חכם, תלמיד בגד על
 החוב; שארית )83 מוות; פסק־דין

״הרצי על אמריקני מספר )85
 חוש )86 מורג"; ברחוב חות

 )89 מקומי; שאינו מי )88 המירה;
 קריה )93 אמצע: )91 שעשוע;
 )96 פנימית; חוויה )95 קדושה;
 )100 תפר; )98 עצמו; זה במקום

 הבנה; )103 צף; )102 נצחון; אות
אי־תלות. )105 חגיגה; )104

¥ * *

 זהב )2 לדיש; שנאספה תבואה )1
 אשר הוא )4 רעש; )3 מובחר;
 )6 סוס"; ״כח המונח את הנהיג

 העוסק ספר, )7 הניח; שם,
 )9 מחמת; בגלל, )8 בתגלחת;

 אשפת )12 תלמודי); מתוך(מונח
 אומן, )16 גאוותן; )15 חיצים;

 )19 מרכיב; צמח )17 כדים; יוצר
 )21 מרחם; )20 מוגן; בר פרח

 בעבר )23 גדלות: שגעון תקוף
 גמל )26 תן; )24 סיאם; לה קראו
תעלה )30 כאב; )29 די; )27 נמרי;

 טובה, אבן )33 אירופה; במערב
 שחור; חום עץ )34 החושן; מאבני

 )37 במצרים; קוסם או כהן )36
 סופר )40 המים; על גלים קצף

 כל )44 מתנפל; )41 יהודי;
 )47 גרמני; סופר )46 הקיים;
 חוקר )50 מאסו; )49 מגן; חומת

 — באיטליה העברית הלשון
 קבוץ )53 נעים"; ״כנור בעל
 ממבצעי )54 ירושלים; בהרי

 צמח )55 השחרור; מלחמת
 )59 כבר; לא )58 חרון; )56 קוצני;

 )60 לסרעפת; שמתחת הבלוטה
 הנקבעת תקנה )62 בדרום; קבוץ

 בסוף השווא )63 הרשות; ע״י
 רצחני; אקדח כדור )66 הברה;

בדברי קשור שוודי, מדינאי )68

 )71 הציוניות; המחתרות ימי
 משקה )73^ דבר; לכל מאמין
 )77 לבשמים; שיח )76 משכר;
 חטאת; כל אם )79 סיריוס; הכוכב

 )82 פרידה; של טקס מין )80
 )85 הפיץ; פיזר, )84 מלקוח;
 שהקים היהודיות ההגנה פלוגות
 )90 מצומצמת; מנה )87 וינגייט;

 מייק"; את ש״אוהב עברי סופר
 משקה )94 חיידקים; של סוג )92

 שלום בספורי רוקח — מתוק
 שאינו ברפת שור )96 עליכם(ח);

 מפלגה )97 למרעה; יוצא
 )101 הסכמה; מילת )99 בעיראק:

אלוהים; שם של הכתיב מצורת
(ש״מ); ״בצלאל" מייסד )102
שניים. )103

2 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א, 2 6 0 6 6,

ת הישראל* המכון רו ספ  ל
ופדיקור קוסמטיקה נשים

ל: גבוהה ברמה מקצועיים קורסים
מניקור • פדיקור • ואפור קוסמטיקה • נשים ספרות •
לצמיתות) שיער (הוצאת אפילציה •
ל:־ חדישים תסרוקות וסלון ליופי מנון •

 פסים צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
. ובשעוה לצמיתות שיער הוצאת איפור, פנים, טיפול

$ לבחינות והבנה למסיימים תעודות
העבודה ממשרד הסמבה
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באירופה השתלמויות


