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!הבאות המחלקות את לרשותך מעמיד

 תכשירים והתאמת מדעית קוסמטית לדיאגנוזה מחלקה
עצמי. לטפול קוסמטיים

הגב׳ בהדהלת מדעיים. קוסמטיים לתכשירים מעבדה
 רפואית לקוסמטיקה הגבוה הספר בית בוגרת רובין. ש.

הידוע. אייטנר פרום. של בהנהלתו וינה של
 בישראל היחידי המוסמך :>נ©מז©ןן1ז011 לטפול מחלקה
 פלסטיים לנתוחים מחלקה .+ בחזה לטפול מחלקה
80^ז ז©ת©£©מ8110ז1 — הנעורים לחידוש מחלקה

 משקל להורדת מלאה אחריות הגזרה לחטוב מחלקה
 בישראל יחידי פיני) יבש זיעה אמבם83תט8 ה מחלקת
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!![£)1811011(באחריות מיותרות שערות להרחקת מחלקה
פדיקור) (גם עייפות ברגלים לטפול מחלקה י*
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מיוחד הלבשה חדר תסרוקות, אפור,

חביב ואחרון
 שולה של המעולה בהנהלתן התסרוקות מחלקת
ח) מלון (מקודם ט ל ו א י ו ו גלי) סלון (מקודם

תספורות - שער-פרמננט חדישות-צביעת תסרוקות
אינדובידואלי לטפול נפרדים תאים

 ובמכונות במכשירים מצויידות המחלקות כל
 1957 מודל ביותר והמשוכללות החדישות
מחלקה כל לצורך מותאמים אויר מזוג ובמתקני

 לשרותן המעולה עובדיה צוות ואת עצמה את מעמידה המכון הנהלת
 בכל לסיור היכרות, לפגישת ומזמינן הנשים קהל של ובקורתן

התחייבות. כל ללא חינם ולהתייעצות המכון מחלקות

עממיים מחירים

נה שולם־ם שאנו אמנות זו ננוף וממול קוסמטיקה

במדיוה
*) מעמוד (המשך

 שהושלם ביום במטוסו נספה שמחיני, אסף
 הת־ את לראות הספיק לא הוא המיבצע.
 הפוליטית. בהתקפת־הנגד הישגיו מוסטות

 נסיגת על לפקד התפקיד את לו חסד הגורל
בזהומיז.

המלחמה
נפד שלא האיש

 ודה מצריים נגד הגדיל הבינלאומי המיבצע
 ויחידה: אחת ממרה לקראת כולו מכוון

אל־נאצר. עבד גמאל את לחסיל
 כי הבינו בדבר הנוגעים הצדדים כל

 בסים חסר המצרי השלים של משטרו
 חיסולו כי לקוות היה אפשר מ־צק. המוני

 לכל מתחת הקרקע את ישמיט האיש של
 העמיד שהוא הערבית הלאומית התניעה

 אל־נאצר ערד גמאל הפלת בראשה. עצמו את
 מלחמת־השיזד לעיכוב לגרום יכולה היתה

 הץ לשים אזזד־ת, לשיים האלג׳־רית רור
הל את לדחות למרחב. הסובייטית לחדירה

 את להבטיח והאמריקאי, הבריטי הנפט אמת
 לזמן* להסיר וגם — למערב תעלת־סואץ

ישראל. של קיומה על האיום את מה
 ישנם בישראל, כמו המערב. ארצית בדל

מלא את שלמדו הערבים*, לעניני ״מ־מחים
 כמו אנש־ם שניים, או אחד דור לפני כתם

כס וטוייסיה, מארוסי וותיקי באשא, גלאב
 ואיבך פיאד המלך מימי אינטלירנם ני

 על מאד מגובשת דעה להם שיש סעיד,
הערבי. העולם של אפסותו
 ספק כל היה לא אלה מומחים בעיני
 הביכבאשי את להפיל פשוטה דרד שישנה
 מוחצת, צבאית מ־׳לה לו להנחיל המצרי:

 מן עריו את להפציץ צבאו, את לחסל
 זה כל נשקי. את ממנו לפרוק האוויר,

 המתאימה האווירה את ליצור צריך היה
 אל׳ עבד של הרבים למתנגדיו שתאפשר

 לפעולה להתלכד ובצבא, המצרי כעם נצר,
משטרו. את ולהפיל מכרעת
 הרביעי ביום נואף. לא גנרל, לא

 כי להסתדר החל הפעולה של החמישי או
 אל־נאצר עבד בתוכנית. לקד היה משהו

נפל. לא
 על נסו אנשיו בנסיגה״ היה ה-צרי הצבא

נש הקרבי הצבא של עמוד־השדרה נפשם.
 הושמד. או ה־פקר הם־בייטי הנשק בר.

 שהפכו תחנות־השידור, חוסל. חיל־האוויר
 מבגדאד ההמונים למנהיג אל־נאצר עבד את
 אל" עבד אולם השתתקו. מ׳יראקש, ועד

נפל. לא נאצר
 היה ואפשר פשוט, היד, ההסבר קרהי מה

ל רשות־הדיבור ניתן לו מראש, לצפותו
 שהכירו שנים מי למומחים תחת הגיון,

 שכבד, דור. לפני שפלט בימי הערבים את
מצ של המדיני גורלה את קובעת דקה
 עתונאים, עורכי־דין, צבא, קציני — ריים

 לא מהם שרבים יתכן צעירים. משכילים
 לידיו שנטל הצעיר הקצין את ביותר אהבו

השלטון. כל את
 של התותחים נגדם שהופנו ברגע אולם
 השנואות המדינות שתי וצרפת, בריטניה

 לא אם להשמידם ואיימו במרחב, תר בי
 אל־נאצר עבד הפך אל־נאצר, עבד את יפילו

מסביבו. אותם ליכדו התותחים למנהיגם.
 להחזיר שביקשו הבלתי־מרוצים, הקצינים

בהמוני התנדבו נגיב, מוחמד את לשלטון
 ההתנגדות את שאירגן לחיל־השיחרור הם

 האחים התעלה. באזור ולבריטים לצרפתים
 במצריים, נתלו מנהיגיהם אשר המוסלמים,

 הבלתי־מסוייגת תמיכתם על רשמית דיעו ה
 שהגיעו הוואט־, מפלגת אנשי בתליינם.

 טאנקים בעזרת לשלטון שנה 14 לפני עוד
 את להרים אפילו העזו לא בריטיים*,
 המלך שמן, נואף אותו אפילו ראשיהם.

מלד״ אמר לא סארוק,
 תלמידי על סיפרה נושנה יהודית בדיחה

 ברצועתו. להענישם רגיל היה שהרב החדר,
 בהעדר יחד, התלמידים חברו הימים באחד
ב הרבי, אמר רצועתו. את ושרפו הרב,
 לא אותי, לשרוף צריכים .הייתם חזרו:

אחרת.״ רצועה אשיג אני הרצועה. את
מצ טל רוסל המרשל של האיום נימי •

 ארמון את בריסיים נזאנקיס הקיפו ריים,
 את סיד לפמר ממנו חבטו פארוק, המלך
 הגרמנים, כאוהד חשוד שהיח ממשלתו, ראש

 איום תחת באשא. נחאס את במקומו ולמנות
 המלך. נכנט לדרום־אפריקה, גירוש של

 חוא זה שמאורט בספרו מטן אל־נאצר טבד
לנצח. הגריטיס לשונא אותו סתסך

 רצועת־ לישראל. עתה קרה הדבר אותו
 אולם גחתכת. הפיראיין, כנופיות מרכז עזר״
גשרף, לא הסידאיין, מארגן אל״נאצר, עבד

 אל־גאצר עבד נפל לו אטומית. חרב
 וישראל צרפת בריטניה של ■המיבצעים היו

 ברזר החדשה, הממשלה בנצחון. מסתיימים
 את מנתקת היתד. נגיב, מוהמד של ש־תו

 מתלונן חיה לא איש הרוסים• עם יחסיה
 בתעלה נשארת היתה בריטניה האו״ם. בפני

 סי יחכן החושד״ מצריים של כבת־בריתה
 סונה הסתם, מן היתד״ המצרית הממשלה

 להוכיח כדי הבריטים, בעזרת ישראל נגד
 היד. להזיק כושרה אולם בוגדת, שאינה
 מוחזרים היו המרחבי השעון מחוגי מוגבל.
אחורה. שנים בכמה

 שהוא אל־נאצר עבד שהוכיח ברגע אולם
 הקערה כל התהפכה מעמו, להחזיק מסוגל

 הערבי לע־לם להחדיר הצליח הוא פיר״ על
צב מפלה לישראל הנחיל כי ההכרה את

 סכין נעצו והצרפתים שר,בריסים עד אית,
לה לחוש המצרי הצבא את ואילצו בגבו
 על־ גאוני באופן נעזר בזאת התעלו־״ צלת
 ההסברה שרותי של המזעזע הכשלון ידי
 לבת שעמד האיש להלן). (ראה ישראל של
ל שוב עתה הפך וצרפת, בריטניה פול

בינלא־מי. ולגורם עמו בעיני גיבור
 תון־ מה־וד,. היתד, הפוליטית מכת־הנגד

 מכריע באופן המצב השתנה מעטות שעות
 נמרץ. באופן פעל האו״ם מצריים. לטובת

 בכמה שאיחרה ־ הבריטית־צרפתית׳ הפלישה
 מדינות של המוחלט בגינוי נתקלה ימים,

הצ לא מצרית, צבאית ובהתנגדות העולם
 התעלה״ מן חלק על אלא להשתלט ליחה

 זד של תקופת־ר,בידים נסתיימה באמריקה
 אייזנהואר, הנשיא מחדש נבחר בזזיר־ת,
הראשון. הרגע מן לפלישה שהתנגד
 שאיש דבר היה אלה מכל גרוע אולם

 הטילה ברית־ה,מועצות מראש: לו ציפה לא
ת־ד,מאזניים■ נס על האטומי חרבה את

הדעה ןפתחה מצפון
 הכנסת. ישיבת לפני יומיים השני, ביום
מס עורכי־העתונים, את מאיר גולדה כינסה

 הבטיחה המדיני. המצב של סיכום לרם רה
 לא ישראל ביותר: חריף בסגנון ץ, שרת־הח

 די־ אלא אינם או״ם דיבורי מסיני. תיסוג
 האו׳׳ם הגבת מהם. להיבהל ואין בורים,
 הודמנויות לזכור יש מראש. בחשבון הובאה

 האו״ם איומי הפריעו לא שבהם קודמות
ישראל. למיבצעי

 להפסקת מוכנה גולדה, הבטיחה ישראל,
 לחץ לכל והמלוות, השילומים המענקים, כל

 קבועה. היא אליה צרפת של ידידותה כלכלי.
 אבל זמנית, אמנם בריטניה של ידידותה

 בקיצור! אחדים. חודשים תימשך היא גם
טוב. יהיה

 מבוססות היו הן יפות. מלים אלד, היו
 עד עסוקה ברית־ד,מועצות כי ההנחה על

 לאיים תעז לא בהונגריה׳ לראשה מעל
 מליון של שנאמנותם בשעה במלחמת־עולם

 מוטלת העממיות הדמוקרטיות חיילי וחצי
חמור. בספק
מוטעד״ חשבון זה היה

 הישראלי הנצחון רצוץ. קנה משענת
 הפרסטיג׳ת על נוראה מכה הנחית בסיני

 ר אסיה רחבי ובכל במרחב, הסובייטית
 ב־ ם נשק של העצומות הכמויות אפריקה.

 צה״ל לבדיחה. הפכו כשלל, שנלקחו ייטי,
 היא ברית־המועצות כי כל לעיני הפגין

 עליה ד,מומך כל אשר רצוץ, קנה משענת
ידו. את פוצע

ל מוכנים היו לא הסובייטים מנד,יד
 להפגנה זקוקים היו הם זה. לקח עם השלים
 להגן מוכנים הם כי לכל שתבהיר גדולה,

 של במחיר אפילו במרחב, הישגיהם על
 ניקולאי הגיש לכן מימנית. מלחמת־עולם

 לישראל שלו האולטימטום את בולגאנין
לעיל). (ראה

 האיום היד, לא ביותר המפחיד האיום אולם
הצ ישראל ממשלת לעיני במלחמת־העולם.

 ומוחשית. מיידית יותר הרבה סכנה טיירה
 לשדות־ זרמו סובייטיים וטייסים מטוסים

 היסוד את הניחו הם סוריה. של פד. התע
 ערי את להפציץ מסוגל שהיד, לחיל־תעופד,

 מחנות שלד״ התעופה שדות את ישראל,
נמליה. ואת צבאה

לפני עוד ובחיפה. כדוד פצצות
 על אף מתקבל היד, שלא דבר זד. היד. חודש

 בעול* משהו קרר. בינתיים אולם הדמיון.
 בסיסיה את הפציצו והצרפתים הבריטים
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