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ת חב׳ המפיצים: י ר ו בע״מ נ

ל , כ  הרגיש אפילו עור
 משמוש תועלת יפיק ביותר,

"7 ״נקה באל-סבון יום־יומי

ה ק 7 נ
 מטהר אלקלי, ללא *.?)1.7( נויטרלי

 נשימה לו ומאפשר העור, נקבוביות את
משי של ורכות רעננות לו ומעניק חופשית

בט״נז נורית חברת המפיצים • בע״ם ,נקה״ ביח״ר תוצרת

ר בכתות ק ו ב או ב ר ע
במשרדי 5-8 ,9-1 :והרשמה פרטים

לבגרות העברית ;המכללה
ב, בי א ל״ , א׳ 128 אלנבי ת ה פ י 30 לוין שמריהו ח

ם י ר פ ס

פי ץ כנ ח צ נ — שחן; אביגדור (מאת ה
* לפני כבר עס׳) 346 הספר; סס הוצאת

 בשמי העבריוז התעופה ניצני פרחו שנים 53
 של למתימטיקה המורה זה היד, ארץ־ישראל.

 שהציע גורביץ׳, הדיר הרצליה, הגמנסיה
 תל־ לתושבי הראשונה העולם מלחמה ערב

 .אחד אווירונים שני לרכוש הקטנה אביב
ה המהוללת, העותומאנית האוזירייה למען

 חיי להגנת משמרתה על איתן עומדת
 העברי הנוער למען ואחד בארץ, היישוב

להתעופף״. שילמד כדי
לוי . בי ־ ז ע ל למד העברי הנוער כ
 שהוא שחן, של ובספר זאת. בכל התעופף

 ארץ־ישראל תעופת של היסטוריה מעין
 שקרה מה על הרבה מדובר ,1956־1913
שהחל שחן, הוד. ומרדכי וייצמן עזר לפני

)1948( וייצמן עזר
ססרשמדסים 25 ספיטפייריס, 59

 באוניברסיטה מחקר כעבודת ספרו בכתיבת
 אינפורמציה פריטי הרבה גם חשף העברית,

כגון: מעניינים,
 הארץ בשמי שהופל הראשון המטוס •
 דו־ (חד־מנועי, גרמני אלבטרוס מטוס היה

 מטוסים על־ידי הופל הוא ודו־כנפי). מושבי
 ניסה עת ,1918 לינואר בראשון בריטיים
 ארץ־ישראל, כובש של מפקדתו את להתקיף

באר־יעקב. ליד אלנבי, הגנרל
 היה הראשון האזרחי התעופה נמל •

 קו למטוסי ביניים חניית נקבעה בה בעזה,
 ואגב, .1924 בשנת שנחנך קאהיר־בגדאד,

 דווקא. 1948 בשנת לשירות חזר עזה שדה
 ארצה שבאו יהודיים, מתנדבים שני בו נחתו

 עיר היא עזה כי וסברו מטוטיהם, עם
 העצמאות מלחמת את בילו הם יהודית.

המצרי. בשבי
 הספר עיקר בתר־אביב. הצעה!

 חיל חולל בו העצמאות, למלחמת מוקדש
 מעניינים מטוסיו. 250 עם גדולות האוזיר

 למטוסים החיל הגיע כיצד הגילויים במיוחד
 מטוסי 84 נרכשו למשל, הצ׳כים, מן אלה.
משדשמידסים). 25ו־ ספיטפיירים 59( קרב

 * בקיץ עצמו את הציע אחר רכש מקור
 גדול תובלה מטוס כאשר זה היה .1948
 יצא המטוס מן בתל־אביב. דב בשדה נחת

 השדה. מפקד את לראות שביקש אלמוני
 חסרים שליהודים שמע כי לו הסביר הוא

 למכירה. המטוס את הציע הוא מטוסים.
 כלעומת נעלם והמוכר כמובן, נרכש, המטוס

שבא.

ה ״ ע שה נ ק
כהן; מאיר (מאת האבק רדת עם
 זהו עמי) 155 צ׳ריקובר; בצלאל הוצאת
 דן השריונאי אודות למדי משעמם תיאור

 שנות עליו עוברות וכיצד מתל־אביב
 בחור הכל, בסך הוא, דן בצד,״ל. שירותו

 המדינה, למען לההרג מוכן (.אני טוב
 שכאשר בשבילה!״) למות מוכן אינני אבל
 צולה הוא בכפר דודתו אצל מבקר הוא
ו במשק היחיד הזכר תרנגול־ההודו את

 דודתו משק את משאיר הוא מכך כתוצאה
* ״ רבייה. ביצי ללא

 המום לצאת יכול זה מסוג שבחור וברור
 לפחות לו תהיה שגם וברור סיני ממיבצע

 במי זה: במקרה בחייו. אחת קשה בעייד,
 התל- הזוהר נערת באופירה, — לבחור

ש חבריך בפני להתגאות (.תוכל אביבית
 המורה ברחל או אצלי״) הראשון היית

באר־שבע. ליד במושב השקטה
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