
ף ל צד ושמו בלו
 לצד״ל להניח איוולת אך זו תהיה

 להכשלת שתביא לאבן־נגף, להפוך
המו״ט.

 ביותר הטוב ההסדר ככלל,
המוטי את שיחסל זה יהיה

 נגדו לפעול השיעים של בציה
 הסדר ישראל, נגד להילחם או

 צה״ל של נוכחות כורך שאינו
 כזה, הסדר בדרום. צד׳ל או

 יוניסיל התפרסות על המבוסם
 לבנון, דרום מרבית, או כל, על

 ארוך לא זמן בתוך להשגה ניתן
 ״אל־ ,הסורים על מקובל והוא
בלבנון. אחרים וגורמים אמל״

 או בדרום צה״ל של נוכחותו המשך
המו את יגבירו רק בצד״ל החלפתו
 אף וזו להילחם, השיעים של טיבציה

ל בינם מוגבר לשיתוף־פעולה תביא
 מעוניינים הם שאין למרות אש״ף, בין

לדרום. זה של בחזרתו
שיתוף־ כיום כבר קיים למעשה,

בדרום־לבנון מחסום ליד צה״ל חייל
בן־דודי...• נגד ואחי, .אני
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 לצבא להפיכתו נוטה עכשיו צד״ל לך

 בצבא לבנון. צבא דוגמת רב־עדתי,
 של רוב שבהן חטיבות קיימות לבנון

 עדות בני של ומיעוט אחת עדה בני
 זו, בדרך ללכת מנסה צד״ל אחרות.

 כאשר והגדודים, הפלוגות ברמת
 הוא המיזרחית בגיזרה הערוך הגדוד
 הם הגדודים ושאר בעיקרו, דרוזי

 הערוכים אלה כולל בעיקרם, נוצריים
 צידון גדודי כמו לא־נוצריים, באיזורים
 בשיעים, המחסור עקב וזאת ונבטיה,

 נבטיה, שגדוד היא הכוונה כאשר
בעיקרו. לשיעי בעתיד יהפוך לפחות,

 רבה, במידה סותר, זה מיבנה
שמ הוורודים התיאורים את

 על המופקדים הגורמים ציירים
 רב־ צבא היותו בדבר צד״ל

 בידעד- אידיליה ואבן, עדתי.
 לעיתים בו. שוררת אינה תית
ואח סיבסוכיס מתיחויות, יש

 בעיקר עדתי, רקע על מריבות
 כלל ובדרך לדרוזים, נוצרים בץ

 השונות העדות בני בין היחסים
 לבוז ואדישות קרירות בץ נעים

 להפריד משתדלים ולכן מופגן,
ביניהם.

 התבונה מידת מה היא: השאלה
 מתכונתו על־פי צבאי גוף שבהקמת

 שכבר מתכונת — לבנון צבא של
 חרוץ ככישלון הוכחה בעבר פעמיים
 ובפברואר 1976 בחורף תחתיה וקרסה
השנה?

,ובו־דוד״ ״אני 9
 היכול גורם אינו שצד״ל רור ך*
 בדרום הביטחון את להבטיח •4

 להסדר מתנגדים הסורים זמן. לאורך
 לבנון, בדרום פרוס צד״ל את שיותיר

 ימשיך זה שאיזור הדבר פירוש שכן
הד ישראלית. להשפעה נתון להיות
 קיומו את שוללים ג׳ונבלאט של רוזים
וחש בעיקרו הנוצרי אופיו עקב שם,
גור בידי הדרום מן השוף מאיגוף שם
 ברי ונביה והשיעים, נוצריים, מים

בד צד״ל לשליטת מתנגדים בראשם,
 העיקרי בסיס־הכוח את המהווה רום,
בלבנון. השיעית העדה של

בד פריסתם את מעדיפים אלה כל
 הנתונים לבנוניים צבא כוחות של רום

 — 2ו־ 1 חטיבות כמו סורית, להשפעה
 בא לא ישראל של שמבחינתה דבר

בחשבון.
 הסדר להשגת סיכוי יתגלה אם

מלבנון, צה״ל החזרת את שיאפשר
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 מסר לגורמים אל־אמל בין פעולה
 התייחס אף רבץ ויצחק באש״ף, יימים
האח הממשלה מישיבות באחת לכך

רונות.
 המכוון זה, שיתוףדפעולה

 מתנהל בדדום־לבנון, צה״ל נגד
 ״אל־ כאשר מיסחרי, בסים על

בת לפלסטינים מסייע אמל״
 שהוא סיוע תמורת מסויים חום

 ויש אחר, בתחום מהם מקבל
הנו שתימשך שבכל להניח
 בדרום, צד״ל או צה״ל של כחות
השי בין שיתוף־הפעולה יגבר
לפלסטינים. עים

 ואחי ״אני אומר: הערבי הפיתגם
הזר.״ ובן־דודץנגד אני כדרורי. נגד

 בא־ שלחמו אנשי״אל־אמל״,
על ואשר המילחמה, לפני ש״ך

הד מן אש׳׳!* של סילוקו על צו
 למעשה ביום מסייעים רום,

 תשתית של מחדש להקמתה
 עקב בדרום, פלסטינית צבאית

 וצ־ בצה״ל בלחימתם צרכיהם
ד״ל.

 הנד המשך האירוניה: זוהי
 רק לא בדרום הישראלית כהות

 מחדש הקמתה את מונע שאינו
הפלס הצבאית התשתית של

או מזרז למעשה, אלא, טינית
לה. ומסייע תה

 צה׳׳ל של בהקדם יציאה רק
 מקד שיהיה הסדר תוך מלבנון,

 אד יקומם ולא השיעים, על בל
זה. תהליד לעצור יוכל תם,

■ שסיגל דוני
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_ ולעניי! קצר
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 הג׳לי השיער. את להשכיב או להעמיד
 שיער, סוג בכל אחת, לכל מתאים

 הרטוב, המראה את לאמץ ולאוהבת
 זאת עם ויחד אופנתית להיראות העוזר

לל צורך אין עת. בכל מסודר השיער
 הג׳לי, את מורחים פשוט למיספרה. כת

ויוצאים. מסרקים
 קלאסי הוא המנופח השיער של הקו
 הטובה בגדי־הערב אופנת את ותואם

 אופנת־ בין תיאום ולשם והאלגנטית.
 שבוע־ מתקיים לאופנת־השיער הבגד

 למעצבי־תיס־ בשנה, פעמיים אופנה,
את המנחים הקווים בפאריס. רוקות

 מחדשות הן עונה ומרי וולה, לוריאל
 לוריאל למשל, חידשה, כך חידושים.

 מרכו־שיער, במקום הבא לשיער, קצף
 הקצף לגילוח. קצף כמו במיכל־מתכת,

 לאחר ורכות. ברק לשיער נותן
 מסרקים, כדור־קצף, מורחים החפיפה

 שוב חופפים דקות, כמה ממתינים
 לחמישה מספיק כזה מיכל ומייבשים.

שקל. 3,690 ומחירו טיפולים
 מסיכה הוא לוריאל של אחר חידוש

 המסיכה. לפנים. מסיכה כמו לשיער
 את מסרקים פלסטיק, בצינצנת מוכנה

 מורחים, לשבילים־שבילים, השיער
גם קיימת ושוטפים. שעה רבע מחכים

הא-סימטרי המראה
קלאסי או זרוק

 שבועות־אופנה במיפגשי ספרי־הצמרת
 הבד מבחינה ציבעי־האופנה, הם אלה

 או זרוקה האופנה, וגיזרת והבגד,
 נקבעים הבדים צבע לפי קלאסית.

 את קובעים הגיזרה לפי השיער. ציבעי
מסולסל. קצר ארוך, — השיער גיזרת

 לנשים השולטים השיער צבעי
 ובלונד גזר דבש, הם ׳85 בחורף
 או שחור־עורב צבע — לנוער שקט.

 את לקצץ המוכנות פלאטידלבן.
 השיער ובעלות באופנה, הן שיערן
 עם ברולים, ומגלגלות חופפות הארוך

 של ותוספת קליל ניפוח פאן, קצת
 בעיקר — קטיפה או סירטי״סאטן

 עם יפה צמה הבוקר: בשעת לערב.
בשיער. התקועה סיכה

 טובה, תיסדוקת
טובה תיטפורת

 ה־ קרן, ונדה **עצבת־השיער
 שנה, 22 מזה במספריים אוחזת

 לקוחה כל עם ולשוחח לשבת נוהגת
 מאישיותה מלבושה, מתרשמת חדשה,

וממיקצועה.
 תיסרוקת אותה את אתאים ״לא
 באוניברסיטה! ולמרצה בחנות לזבנית

 הפנים בצורת להתחשב יש כן כמו
 שמירה של הסודות אחת השיער. ובסוג

 תיספורת היא טובה תיסרוקת על
 פעם להסתפר צריכה אשה כל טובה.

מת ומרכך בשמפו להשתמש בהודש,
מוב התוצאה ואז שיערה, לסוג אים

טחת״.
 תיספורת טובה? תיספורת היא מה
 אז כי נגדו, ולא השיער צמיחת בכיוון
 ולא יום, כל טוב ונראים בבוקר קמים

מהמיספרה. כשיוצאים רק
 תיספורת: התענוג? עולה וכמה

 צבע: שקל; 15,000 עד 8,000מ־
 גוונים: שקל: 12,000 עד 6,000מ־
שקל. 18.000 עד 10,000מ־

צדף, ספיר,
,בז ברוגזה,

חברות שתי קיימות ארץ ך*
שיער, ומוצרי לשיער גדולות *1

 המכילה יבש, לשיער מסיכת־תירס
 השיער את המזינים וחומרים תירס

 גמיש להישאר לו ועוזרים מבפנים
ומבריק.

 מכילה שמן לשיער הריסוס מסיכת
 6,600 ומחירה סופגי־שומן, חומרים

טפולים. לחמישה שקל
 לצביעה צבע הוא נוסף חידוש

 פרנדול הנקרא חמצן, ללא בבית,
 צבע זהו טיבעיים. מצמחים והעשוי

 גוונים. במבחר ונמצא בבקבוק נוזלי
 חובשים השיער, על הנוזל את מורחים

 שעה חצי מחכים פלסטי, כובע
 הצבע שקל. 4,750 המחיר: ושוטפים.

חפיפות. חמש אחרי יורד
 הוא לוריאל של נוסף תכשיר
 השיער להדגשת מסקרה מקי־מש,

 צדף, ספיר, ורוד, — הגוונים בשישה
 לצבעי המתאימים ובז', ברונזה בורדו,

 המקי־ בגווני והבגדים. איפור־הפנים
 — תספורת בכל להשתמש ניתן מש

 בין לערבב ניתן מתולתלת. או חלקה
 מחירה: רצויה. תוצאה ולקבל הגוונים

 החפיפה אחרי יורד הצבע שקל. 2.600
סרוקים. כמה לאחר אד

 את להרגיע נ
הקרקפת עוד ^

 חדשה סידרה ״ולה״ חברת ^
 חומרים על״ידי לטיפוח־השיער

 ונפח. גמישות חוזק, ברק, לו המקנים
 — מתאפשר עור־הקרקפת טיפוח גם

 צמחים. ותמציות ויטמינים על־ידי
 שומן נגד אקטין התכשיר למשל,
 עור־הקרקפת את מרגיע בשיער,
י השומן. בלוטות פעילות את וממתן

 מכיל, — קשקשים נגד אקטין
הקש ומניעת ליסול אומדיין, חומר

 יבש עדין, לשיער בודי, אקטין קשים.
 גמיש בעזרתו נעשה השיער ומפוצל.
 מעניק בודי המיוחד החומר ומבריק.
 ושומר הסרוק על ומקל נפח לשיער

 לשיער נורמל אקטין התיסרוקת. על
נורמלי.

 של בשפופרת אקטין תכשירי כל
שקל. 1,400 השפופרת ומחיר גרם, 35

החי
רז מגיע

 מ־ עובר־אורח ניקה ירושלים ך*
הק בבית־הקברות מוזנחת ציבה ^
 את עליה גילה בן־הינום, שבגיא ראי

 הרך, העץ ״כענף הבאה: הכתובת
 וצבי וטוב נחמד / כשתיל־הזית

 / מבית מאשתו היה אומלל אך מראהו,
 / כפיים תספקו אל תבכו, נא אל

 בשמיים!" לנוח, עלה יפת מרדכי
★ ★ ★

וביבשה בים
 בגד עיתונאי הגדיר תל־אביב ף*
 כסטרפלס; כתפיות בלי ים ^

 טופלס — עליון חלק בלי ביקיני
 תכלס. — תחתון חלק בלי וביקיני

★ ★ ★

הגמר ריצת
 שהש־ שוטר, זיהה בית״שאן ן*
 מקומית, מרתון בריצת תתף *₪

 השתתף הוא שאף נמלט עבריין
 את לסיים לעבריין הניח במרתון,
 את קיבל שהעבריין עד המתין הריצה,

 עצר ואז במרתון תעודת״ההשתתפות
 אותו והוביל באזיקים אותו כבל אותו,

לתא״המעצר.
★ ★ ★

הפגנת־נגד
 לפני חרדים הפגינו ירושלים ^

 השתכנה אשר פרוצה של ביתה
 כך על־ידי ממנה מנעו בשכונתם,

 המקום מן נסו במיקצועה, לעסוק
 לנקוט החליטה הפרוצה כאשר בבהלה

 דירתה למירפסת יצאה בצעדי־נגד,
 כביום־היוולדה. עירומה כשהיא

★ ★ ★

חג יזם בל
 למוסד אדם נכנס תל־אביב ףי
 שימעון עם לדבר ביקש ציבורי, ^

 שראה, הראשון בפקיד נתקל חנוכה,
 קיבל חנוכה, הוא אם אותו שאל

 פנה נעלב, פסח!״, אני ״לא, תשובה
 אותו כי לו שהבהיר המוסד, למנהל

 רבינוביץ. פסח אחד היה אכן פקיד
★ ★ ★

התדר בבית
 בוטיק בעלת נקנסה ירושלים ^
כ זוהתה מחירים, אי־הצגת על *

 המזכיר קול־ישראל, קריין של אשתו
 חתימת מאז יום, מדי האתר גלי על

ה הצגת חובת את עיסקת־החבילה,
בחנויות. מחירים

★ ★ ★

לברז הרחם על לא
 קאריקטוריסט דימיין תל״אביב ף*
 את שיקה שהמטבע האפשרות את ^

 דבר כיכר, ייקרא השקל של מקומו
 בקארי־ הבא הדו־שיח את לו שאיפשר

 100 לך נתתי — הקונה שלו: קטורה
 50 עורף לך מגיע — המוכר כיכרות.
 מקלות ושני לחמניות 20 כיכרות,
מלוחים.

★ ★ ★

הגיצרך אל הנזיצרך מן
 מס־הכנסה אגף גילה ירושלים ך•

 אותם למוצרי־המיבחן, קורה מה
פשי בעת קומגדו־המס אנשי רוכשים

 משמידים מתבלה, המוצר אם טותיהם:
 מעבירים בר־קיימא, הוא אם אותו:
לנזק לחלוקה ללישכות־הסעד, אותו
קים.

★ ★ ★
אסטרונאוט

 הודיע ברזיל, בירת ברזיליה, ף*
 של לשעבר שגריר איש־עסקים, *4

 עיר־ לבנות בכוונתו כי בישראל, ארצו
מרחו לכמה ולתת לעיר־הבירה, לוויין

היש מעברו שמות החדשה העיר בות
 ורחוב מאיר גולדה רחוב כגון ראלי,
דיין. משה
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