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 מראה לשפר יבולה אשה בל
 ידי על הפגמים תקן ח פ/׳יה
השי לפי אינדיבידואלי טפול

ביותר החדישות טות
 (פיל־נס עוד קילוף
 הפלצ׳נמה טפול

כקמטים, חשמלי טפול
פלסטיים בטפולים יעוץ

במרינה
)10 נזפנווד (המשך
המת של זעם לתגובות גרמו הטקס׳ באמצע
הנוצרי* פללים
 היו נוצרים אם היהודים עושים היו ״מה

ו לבית־הכיסת כיפור יום לתפילת באים
 היו .ק? לצה לא מתאפקים שהם מראים
הצו תת כ ראש סער חיים,׳׳ אותנו הורגים

 באולם הסדר על ששמרו הערביים פים
ה בתום הרגו. לא היהודים את התפילה.

 להמשיך ,מיהרו עינג, מדושני יצאו הם טקס
 שהיו בתל־אביב, ה:ארים באחד החג את

בקהל־מבקרים. דחוסים לילה אותו

אילת
ט העודיף החרי

 ■קור אותה, שעזב אחרי חודשים עשרה
 את בה למצוא ביקש הוא לאילת נלסון רפי

 פורר מכונית בעזרת מונית, כנהג פרנסתו
 אחרי שחסך מחטכונותיו שקנה משומשת,

תעלת־סואץ. דרך וחזרה לבורמה המטע
שוחקות. בפנים רפי את קיבלה אילת

 זכרו הדרומית העיר של הוותיקים ה שב ת
 מסירותו את ה.,.מ.ה, ידידותו את עדיין לו

את סי״י, בצע מ שמלפני הרחוקה לאילת

בסכס־ך. והתערב שנוכח אלתרמן, נתן
הוצ צבאי ש!סר חלקית■ בוטלה ההוראה

 עד צעדיו, ^5ב אליו נלווה ל״לקון, מד
׳ ם. המק את שעזב

מש אינו ״נל־נוין לרמטכ״ל. מכתב
 הסביר צה״ל,״ לחיילי מתאימה חברה מש

 להצר החלטתי את המרחב מפקד לכת:ים
 כך חושב ״אני באילת. אילון רפי צעדי את

 החלטתי חושב. שאני מה לפי נוהג ואני
עצמי.׳׳ דעת על זאת

שול על אישי מכתב הויח השבוע בסוף
 דיין משה רב־אלוף הרמטכ״ל, של חנותיהם

ב הדרום. פיקיד אלוף לסקוב, חיים ושל
 ה־ מלחמת נכה ן, איל רפאל סיפר מכתבו

 מפקד של השריריתיים מעשיו על שיחדור,
 רצונו, את באילת להשליט הנוהג המרחב,

 כרטי מתוך נלקחה כאילו הנראית בצורה
 המקומי הטריף שולט בהם המערב־הפרוע,

ללא־מיצרים. שלטון

משפט
רך ם מ המבגזיי
 הביאה וטעויות מוזרים מקרים של שורה

באש־ ,השלום משפט לבית קהן שלום את

 גדולות-בישראל, בכמויות עתה מיוצר ילדים
*ד במשך הילדים חיסון שיסתיים ואהרי

במ דורש כל ת לרש! יועמד החורף, שי
חכרת . . . מאושר ממשלתי חיר

רכי לתני מדת ע סולל־בתה של ״חרות״
 את שרכשה אחרי נוספים, מפעלים שת

. מים להשבחת אלסיד חברת . . 
ה למאבק חדשה תנופה יתנו המתכת

 הכולל, לשכר תוספת 3,/״ בדרשם שכר,
ב או חוף־הים ליד נופש הוצאות תשלום
 ״כגק . . . פיצויי־פיטוריש הגדלת הרים,

ש בבנקים לעשות מה עתה דן ישראל״
 לתת ד״ים נ הבנקים רוב בקלקלתם. נתפסו
 בצורת בלתי־חוקיות, הזוזאות ■תיהש ללקוח
שהמשי בתאי מחשבונותיהם, ת־יתר)משיכ

הג מועד לגני ,הלקוחות על־ידי יכוסו בות
 אולם ישראל. לבנק הבנקים של הדו״ח שת

 לא עלה והה ההלבשה בשטחי רפיון בגלל
 זו, בהתו!יי?ות לעמוד רבים לקוחות יכלו

ש כדי שלהם הדו״הים את עיכבו והבנקים
 <מיכ־ מעל כספ-ם שהלוו לדווח יצטרכו לא
הקול* מכקרי • . להם המותרת סר,

 הקרובים בימים יישאלו כירושלים גרע
 לפי בקולנוע. סיגריות עישון על דעתם מה

 מקום יש אם העיריה תקבע אלה ת תשוב
בעת עישון האוסר עירוני חוק־עזר להוציא

כיסו ככנסיה והסקרניס המתפללים וקהל חג־המולד תהלוכת
בבית־בנסת?׳׳ רה1ק היה ״מוז אמר: הצופים מפקד

 את במקום, התיירות ענף להקמת התלהבותו
 כאחד כולם העליזים. ותעלוליו בדיחותיו

 עובדיה, לאחרון ועד המועצה מראש כמעט,
 למצוא באילת להשתקע לנלסון לעזור רצי
 שנות אחרי הקבוע, ב־תו את סוף־סוף בה

ה במלחמת פציעה בסלמ׳׳ח, ת רב! נדודים
חלו עבודה הגדול, בעולם ריס סי עצמאות,

בסואץ. ה.ועז והמסע ובתמנע, בסדום צית
ה־ למישרין. הכל הלך הראשונים בימים

 שנה׳׳ אלפיים ״אחרי באילת הראשונה נית -מ
 האחרים. כלי־הרכב בין מקומה את תכשר,
הפופולא יות ד,דמ אחת להיות חזר ונלסון

 לנוסעיו,בכל חיכה שם בשדה־יהתעוסה, ריות
ה. בש ארק״ע מטוס נחת בה שעה

 העיר שבי ת כל לא אך צמוד. מ.צ.
 מאלה חד ז, לאילת נלסון של בשובו רצו

ב ק.ין המרחב, מפקד .היה בכך רצו שלא
 ביוזמתו ה לבת שהחליט סגן־אלוף, דרגת

המונית. נהג נלסון, רפי על מלהמה־רבתי
 החנוכה מסיבת בעת ניתן להתקפה האות

ה למען הוזעד בית בבית־אליהו, שהתקזמה
 עתינ־ עם אישית נלסון הוזמן אליו חייל,
ה את לעזוב מתבקש ״אתה אחרים. אים•

 במדים צבאי ש־טר ן לנלס אמר מקום,״
פקו ״זוהי המסיבה, במחצית אליו שניגש

המרחב.״ מפקד של דה
ה הח־מת על הגיב שלא אחרי למחרת,

 באילת, ות העתו כתבי כל על־ידי מסיבה
 בדרגת קצץ בהתקפה: המרחב מפקד המשיך

 -כתבים עם ייחד שכיסה לנלסון, ניגש סגן
 פקד תה, יס של ההתישבות חג את אחרים

הור ממלא ״אני המקום. את לעזוב עליו
הקצין. הצטדק אות,״

 תבוטל לא ״אם הכתבים. התכנסו ב ש
 הודיעו החגיגה,״ את נכסה לא להוראה,

 במקית. נוכח ש־־ה צה״ל לדובר מ*ד :ולס
המשורר בחר־פי־ה הגיב נורא,״ מעשה ,זהו

 ה־ של חלקי ככתב משמש נלסון רפי <
 מנן• תעודת־כתב ונושא באילת ז?יה עולם

הסםטלת-ת. העתוסת לשנת מטעם פלתית

 מסחר מבתי מכנסים זוגות 19 גניבת מת
בתל־אביב.
 שלזכותו המצליח, הגנב נקט בה השיטה,

 היתד, קודמות, עבירות 13 כבר ,רשומות
 ההלבשה לתאי נכנס היה קהן מאד: פשוטה

 מכנסיו, את שט פ הגדולים, המסחר, בתי של
 היו שהלקוחות אלה את מתחתן לובש

 את יוצא המדידה, אחרי בתא משאירים
 פושט קהן שלום היה בבית, לאיטו. החנות

 לתא וחוזר אותו מוכר החדש, הזוג את
אחר. בית־מסחר של ההלבשה

 קהן. של ראשו את סיחררה ההצלחה
 חזר המידה, על יתר בעצמו ח בס בהיותו

 ערך בו בגדים, לבית־מסחר הימים באחד
 בו שהשד החזות בעל ת. גניב כמה כבר

 הציץ הרלשי, חושו את הפעיל משום־מה,
 שהגנב בשעה ההלבשה, חדר לחרכי מבעד
 מבעד שראה ד,#הזה לתוכו. נכ:ם הזריז

 שלום החנות: בעל את בהלם היכר, לחרכים
 אחר בזה חדשים מכנסים זוגות שני לבש

התעלף. החנות בעל למ-נסיו. מתחת זה
מ האיש כשהתאושש כזול. מכנסים

 המקום. מי רחיק קהן כבר היה עלפונו,
 על־פי הגנב את השומרים זיהו במשטרה

ש הניידת, אולם ת. החג בעל של תיאורו
 לא ח־פוש, בו וערכה קהו של לביתו חשה

עצמי. קה; את לא וגם המכנסים את מצאה
 לו חיכו לביתו קהן כשחזר בערב,
 .המשטרה הרעה: הבשורה עם השכנים

חיפוש.״ אצלך עשתה
 עצמו את הסגיר הוא למשטרה. מיהר קהן
מח שעל גניבות 19 בביצוע הודה לתירן,

 רק בעצמם. השוטרים ידעו לא כמעט ציתן
 בביתו בחיפוש המרה: האמת לי נתגלתה אז
 הודה לולא מאומה. המשטרה גילתה לא

נגדו. הוכחה כל היתד. א7 מרצונו, בכל

ישראל כל
דודעו לכי* סון ח

שיתוק־ נגד לחיסון סאללן תרכיכ

בקול גרעינים לפיצוח אשר הצגדת־קולנוע.
 זד. בענין ת ד.מטפ העירית וועדת נוטה נוע,

 מבלי גם איסור, חוק הוצאת על להמליץ
 שנהגה כפי המבקרים קהל דעת את לשאול
הקודם. במקרה

תזכיר
ת עו ת פ ת ה בפו נו

 נתייה, בעירית החדשה האופוזיציה
 הכלליים הציונים חיר;ת, מסיעות המורכבת
 העיר ואב שהיה מי של בראשותו והדתיים

 במאבקה עידוד השבוע קיבלה בן־עמי, עובר
 מבקר כשפירסם שקד, מפד. העיר ראש נגד

 משק־ ה״ה׳זת בנדון מסעותיו. את המדינה
 הוח העולם שגילה כפי העירוני. הכספים

בל כי אם המדינה, מבקר גם חזר ),1055(
שפעו ההאשמות על ומטשטשת, רכה שון
 תו הי• ב<ת שקד, של אחדות כספיות לות

 את במפורש נגדו בן־עמי, של מקומו ממלא
ת גל . . . החוק ו י רו ט פ ת ה  העובר ה
 ישראל, משטרת של הקצונה צמרת על עתה

 בחעולם התפר״מו עליו מדויקים !שפרטים
בת הכ.כת. לדיו״י השבוע הגיע )1051( הזה

 דד. העב אחדות ח׳־כי של לשאילתות שובה
 רי- ואלי,זר ארם משה הכלליים והציו.ים

 כי שיטרית בכור ה המשט, שר אישר מלט,
 הת-טרוחש את ה;ישו גבוהים קצינים ששה

 מגישי ע" להשפיל האפשרי כל ״•עשה וכי
 הכרחת״ . . . להישאר״ ההתפטרויות

ק סי שעל הכנסת בבית השבוע נתגלתה ענ
 כמו חיפה לנמל בגואה ישראל, א/ק פון

 גש נתאפשרה ת, הקודם, ת ההברה גילויי
ל הודות חיפה מחוז מטה של זו הצלחה

 רשת־ההברחה־בחם־ת־סירות־ של חשיפתה
 וסחורותיהם המבריחים תפישת המשטרה.

 להבסת- בהתאם היא ישראל א/ק סיפון על
 בוזפולם שהתפדכמה חיפה, קציני של תם

הפתעות תתגלינה ״בקרוב ):1055( הדח
׳.. נוסע*:״
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