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 למסלול מחוץ גם — באירופה והמיוחד היפה המענין, את לראות ברצונן אם
ל... ב קו מ רך... ״תורעולס״ ה  בנחת אן הרבה תראה ״תורעולם״ עם עבו

 בבתי־מלון תשהה ולקניות. אישיות לפעולות פנאי לן, ישאר ועוד ובנוחיות
 דאגה, כל תהיה לא שלן ידאג ״תורעולם״׳ מטעם המנוסה והמדריך מעולים

בלבד. הנאה אלא

:לדוגמה טיולים

 בקש ״תורעולס״. של הצבעונית בחוברת תמצא אחרים ורבים אלה טיולים
שלך. הנסיעות סוכן אצל חוברת

מחיר ה אני ארצות ימים יציאה
ל״י 1,725 ״בילו״ צרפת שויצריה, איטליה, 27 11.6
ל״י 2,265 ״בילו״ איטליה שויצריה, לוקסמבורג, בלגיה, אנגליה, צרפת, 37 29.6
ל״י 1,810 ״בילו״ שויצריה לוקסמבורג, בלגיה, אנגליה, צרפת, 28 29.6

 המושלם. הטיול פירושו — ״תורעולם״
הנסיעות. סוכני

1ת 1 ע1
כל אצל ״תורעולם״

לן הצלחת  והמשוב־ החדישה האניה סיפון על שתעלה ברגע מובטחת טיו
 בידור אולמות ושרותים. מקלחת תא בכל מלא. אוויר מיזוג ״בילו״. ללת

״בילו". על ובילוי נופש וטלביזיה.

¥1

הכלה?... היתה איך
 חתונה יום לאחר הנשאלת השאלה זו

הכלה. את שראו אלה מפי

כלו בליל יפה להיות הקפידי :כדה
 על לב שימי ובראשונה בראש לותיך.
 בסלון למומתים פני החופה, שמלת

 ויתאימו אותך ידריכו שם בת״א ״אמבר״
אותך. ההולמת חופה שמלת לך

 של חדש משלוח מגיע חודש בכל
 גב׳ ע״י שהוזמנו וצעיפים כלה שמלות
 בפריס בהיותה הסלון מנהלת ״ארנה״

ורומא.

לכלות סלון

׳ ר ב מ א ״
תל־אביב ,59 בן־יהודד. רח׳

רסים ד קו ק ב ב ד ע ו
הקורס פתיחת

1.5.65
 ״דיאנד,״ לספרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום־יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳. ג׳, א׳, בימים

שו רכ שתלם מקצוע .- מ

226066 ף)טל.1דיזנג (בכד1 א,ויינם ת

א חייים בהנהלת מ ק ר־ כ
ח ת ו פ

ס .1 ר ם של קו י עי כו  שעתיים, פעם כל בשבוע, א 4 וערב), (בוקר ש
ב באפריל 19ב־ כי א ל״ ת בערב). 8 עד בלבד, באפריל 18ב־ (ההרשמה ב

ם .2 ר ש של קו ד ד חו ח  שעתיים, פעם כל בשבוע, א 2 (אחה״צ/ערב), א
ב במאי 9ב־ כי א לי ת ה. ב פ חי ב ו

ה ח ל צ ה ת ה ח ט כ ו דיחיי: ללא הירשמו !מ
ס כי א ל־ ה >236209 (סל. 5 גורדון רח׳ :ת פ ״במעלה״. בי-ס : חי

ביש רק הקיים העתונאי האבסורד זהו
 מאשר יותר ומסובך קשה דבר אין ר^:

 סביב המתרכזת שיגרתית עחונאית עבודה
חיובי. נושא

 אישור שעבר בשבוע קיבל זר, אבסורד
 של חוליות־הכיסוי כאשר נוספת, בפעם

 ארבעת־ צעדת את לכסות יצאו הזה העולם
הימים.

 שהיה ■תסור, אלי כך על מדווח
הכיסוי: על אחראי
 מיחידת 19 בת טוראית דוידוביץ׳, בלהה

 ברורה תקווה מתוך לצעדה יצאה המטכ״ל,
כמלכת־הצעדה. להיבחר

 הוא ובלתי־מחייב. רשמי בלתי־ תואר זהו
 מערכת ידי על השלישית השנה זו מוענק
סי דרך לשקף כוונה מתוך הזה, העולם

 המשתתפת אחת, חיננית נערה של פורה
#!ן כולו. המיבצע את בצעדה,

 ביום שנד. מדי מתחילה שר,צעדה מאחר
 נמשך העתון, סגירת ערב בשבוע, השני

 של הראשון היום ■ במשך רק זה מיבצע
 לא שוב זה, אחרי שבוע שכן הצעדה,

חדשות. בבחינת הנושא יהיה
 תחילת עם פשוטה. היא הבחירות שיטת
 חוליות־ ניצבוק בבוקר, השני ביום הצעדה,
 הצעדה. מסלול על בנקודותיתצפית הכיסוי

הצוע של הארוך המיצעד את סוקרות הן
 לעצמן מציינות פניהם, על העובר דים,

 צעידתן בהופעתן, הבולטות אחדות, נערות
 בדמותן ושיש השאר, כל מתוך וחינניותן,

 ארבעת צעדת מיבצע רעיון את לסמל כדי
הימים.

 כל במשך החוליות עוקבות מכן לאחר
המס כל לאורך נערות, אותן אחרי היום
 המצטיינת הנערה את מתוכן בוחרות לול,

ביותר.
 משתתפי בקרב שרשים ר,יכה הרעיון

 את כבר מכירים בהם שהוותיקים הצעדה,
 השאלה קודמות. מצערות והצלמים הכתבים

 מנושאי אחד היא ?״ הצעדה מלכת תהיה ״מי
המשתתפים. בין המרכזיים השיחה

לרא השנה שהשתתפה דוידוביץ׳, בלהה
 לעשות שעליה מה שכל סברה בצעדה, שונה

 מלכת־הצעדר. לתואר מועמדת להיות כדי
 הנאה, הופעתה על לשמור יפה, לצעוד הוא

 ולהשתלב הטבעית חינניותה את להבליט
 ׳*יי ה־ של והתוססת העליזה הכללית, באווירה

שהמכשו קצר, זמן תוך לה, הסתבר צעדה.
 גדולים הם התואר, אל בדרכה העומדים לים׳

יותר,
★ ★ ★

 המועמדות כל מבין לבחור שהוחלט אחרי
 העולם חולית ניגשה כמלכת־הצעדה, בבלהה

 הנערה, את לראיין כדי הצעדה למחנה הזה
 ולצלמה. בחירתה, על אז עד ידעה שלא

 שחיילת בדיעה היו בלהה של מפקדיה אך
 בטחוני סוד היא בצעדה, המשתתפת בצה״ל,
כמום.
 או הכתבים עם לדבר עליה אסרו הם

 תפר אם לכלא־צבאי לשלחה איימו להצטלם,
 שהיד, ראובן, בשם צעיר סגן הוראתם. את

 איים המטכ״ל, חיילות מאהל על אחראי
 אם הצלם של מצלמותיו את לשבור אף

ק בלהה. את יצלם
הו סרן בדרגת צינה
ש לכתבים, דיעה

 לא הוראה קיבלה
חיי צילומי להתיר
ה את תפר לותיה,
תק אם רק הוראה

ב אחרת הוראה בל
כתב.

 התקשרו הכתבים
 ה־ קציני עם מיד

 הצעדה, של עתונות
במפו הודיעו ואלה

 התקבלה שלא רש
לאסור הוראה שום

קונפורמי רס״ר
 פרטית יוזמה זוהי וכי וצילומים, ראיונות

 של הופעתו גם אולם קצינה. אותה של
 את שברה לא המטכ״ל ביחידת קצין־עתונות

האיסור.
 מפקד־הצעדר״ של לידיעתו הובא העניין

 ש״איך שציין אמבר, שלמר, אלוף־משנה
 מיד להתיר הורה מזה,״ טפשי יותר דבר
טלפו הועברה הוראתו החיילת. צילום את

 הצעדה, של קצין־השלישות על־ידי נית,
 ממחנה־הנשים קצינה מחנה־הנשים. למפקדת
 מאהל למפקדי אישית ההוראה את העבירה

 בשלהם, נשארו אלה אולם בנות־המטכ״ל.
 זד, היה החיילת. צילום את להתיר סירבו
 אלוף־משנד ראשית, ח״ן שקצינה אחרי
בהח תמכה זה, במאהל שהתה לוי, סמלה
הראיון. את להתיר לא לטה

 שוב הועלה העניין שעתיים. חלפו בינתיים
 הוראתו מפקד־הצערה. עם במסיבת־עתונאים

 את להתיר אמבר של_אלוף־משנה האישית
המטכ״ל, למאהל חולית־הכיסוי של כניסתה

1440 הזה העולם


