
במדינה
חקלאות

מדוחי□ במי□ מתוק פדי
 עץ הוא באש וראשו בנדם שרגליו העץ
 חום־קיץ דרושים גידולו להצלחת התמר.

 למיקווי וקירבה מעלות) 35 (בסביבות גבוה
ה התמר עצי אלף 40 רוכזו לכן מים.

ה באזורים המתוק, הפרי מניבי ישראליים, ,
 עמק־ עמק־הירדן, המדינה: של ביותר חמים

והערבה. בית־שאן
 והירדן. הכינרת המים את מספקים בצפון
 התמר — מלוחים במים מסתפקים בערבה

 גם הגדלים המעטים מעצי־הסרי אחד הוא
מלוחים. מים עם

 ותיק הוא התמר מעיראק. חוטרים
 ״עיר־ הכינוי מעיד בך על בארץ. מאד

 מקומות של והימצאותם ליריחו״ תמרים
 מחדש התאקלמותו את אולם כחצצוךתמר.

 כינרת, איש של לזכותו לזקוף יש בארץ
 שנים 34 לפני שהחליט ישראלי, בן־ציון

 לשבעת יצא קבוצתו, גידולי את לגוון
לה על־מנת בארצות־ערב מסעות־הרפתקה

מהן. חוטרי־תמרים ביא
מסעו מוראות כל את שעבר הישראלי,

 מ־ חוטרים שהוצאת למרות בשלום, תיו
 בלעדיות על לשמור הרוצות ארצות־ערב,

באסון נהרג המורה, עבירה היא תמריהן,

 בים־ ספינת־דואר של לתפקיד המצרי לדואר
סוף.

 הורשה לא שוב רשיון־העלייה חסר פור
 כקצין ולשרת, להמשיך נאלץ בחיפה, לרדת
 עבר מאוחר יותר המצרית. עליזה על שני,

 המצרית, הספנות חברת של אחרת לאונייה
 — אלכסנדריה בקו שהילכה אוניית־נוסעים

התבט המצרים עם פור של קשריו מארסיי.
 לאונייה נזדמנה המסעות שבאחד בכך או

 כולל הקצינים, לכל שהעניקה המלכה־האם
המלכותי. הסמל את שנשא ארנק פור,

 קציני- כל כמו פור: של אחד מצרי גינון
 חייב, היה הבריטי, רב־החובל כולל האונייה,

 תרבוש לחבוש החברה, הנהלת הוראת לפי
 שלה בנמל־הבית עגנה שהאונייה פעם בכל
אלכסנדריה. —

שהע פור, הכוכבים. דפי לעקכה
הימאים, בירחון זכרונותיו את השבוע לה

 המלחמה פרוץ אחר זבה הישראלי, הימאי
 בחיפה התיישב ברשיון־עלייה, סוף־סוף
בנמל. לנתב ונתמנה

 עם מאושרים היו לא הבריטיים הנתבים
 עליו הטילו הם הלא־בריטי. העובד קבלת

 פעם להם. שנזדמן נעים לא תפקיד כל
 עקבה. בנמל זמני לשירות אותו שלחו
 ירד לשם, כביש עדיין אז היה ולא הואיל

 כשאבדה הנגב. דרך בשיירה לעקבה פור
הרבה ידענותו את פור ניצל הדרך, לשיירה

)1700 משנת (תחריט התמרים עיר יריחו
באש הראש במים, העץ

 לצנח־ אזכרה קהל בין מטוס נפל עת מעגן,
מלחמת־העולם. ני

ה הצלחת כיום מעיראק. תמרים
 ערב, לתמרי בניגוד מלאה. הישראלי תמר

הישר התמר מניב לעץ, קילו 25 המניבים
 מניבים כיום לעץ. ויותר קילו 70 אלי

ו לשנה, טון 1500כ־ בארץ התמר מטעי
 לצפות יש לפרקם העצים כל יגיעו כאשר

היבול. להכפלת
 בארץ התמר פרי של העיקריים הצרכנים

להתג יוכלו לא לבדם הם תימן. יוצאי הם
 על לרדת העתיד התמרים מבול על בר

 נסיונות עכשיו כבר מבוצעים לכן הארץ.
 נאלצים שבינתיים רק הראשונים. היצוא
 מפרס, תמרים ביבוא להילחם התמרים מגדלי
 מגיע, שהחל מעיראק, יבוא על לדבר שלא

ש כשם בדיוק עקיפין. בדרכי לאחרונה,
י נ פ עירא חוטרי־תמרים הגיעו שנים עשר ל
לארץ. בעקיפין, קיים,

ימאים
הראש על תרבוש ע□
 צעיר פור פראנצים יעקוב היה 1934ב־
 בלי לארץ לעלות ניסה הוא מאוד. תמים

 ולא הצליח, לא ובזה הואיל רשיון־עלייה.
 מולדתו, להונגריה לשוב חשק כל לו היה

 עלה הוא הימי. חינוכו את לנצל החליט
ש הפלשתינאיות האוניות אחת על כקצין
בים־התיכון. אז הילכו
חוד במשכורת עליזה, באונייה בחר הוא

 (לא״י, ארצישראליות לירות 12 של שית
 שהחזיק מד, כל כי ואם הקיצור). לשם

 עליה בילה החלודה, היתד, ביחד עליזה* את
שנמכרה עד מאושרים, חודשים כמה פור

ה חברת של האוניות משלוש אחת *
ש עתיך, ימים, אותם של העברית ספנות
 עליזה, בע״ין: אוניותיה שלוש כל שמות
 סיפרו האוניות של טיבן על עתיד. עמל,

 לבדוק שהוזמן הבריטי, בודק־האוניות כי
 בו ומת התקפוד׳לב קיבל מהן, אחת את

האונייה. מצב אוז האח כאשר במקום

 ובהסתמך כוכב־הצפון, את זיהה בניוזט,
 ד,ימ־ לנמל היישר השיירה את הוביל עליו

סופי.
 עדיין הוא אך עוגן, פור הטיל כבר היום

 מה גם לו יש אבריו. רמ״ח בכל ימאי
הישר בימאות הבוערת דבעייה על להגיד
ענף־ר,נוסעים. חיסול אלית:

 לייעל יש הענף. את לחסל אין לדעתו
 כי אם לרוח־הזמנים. אותו ולהתאים אותו
 להתחרות יכולה אינה שאונייה לו ברור

 כי משוכנע הוא הרי המטוס, במהירות
 לבית־הבראה האונייה בהפיכת הוא הפתרון

 לנוח. על־מנת באוניות יטעו אנשים צף.
אחרים. באנשים ולפגוש לבלות

החי
 וועדת־ גילתה בירושלים מיתון. •

 שנקנה טרקטור כי העירייה של הכספים
 אלף 17ב־ מספד שנים לפני העירייה עבור

 עירייה עובדי לארבעה במיכרז נמכר לירות,
 נאלצו ואז בלבד, לידות אלפים 10 תמורת
 הוראת לפי העיסקה לביטול להסכים הקונים
ה את והעמידה ששבה העירייה, מבקר

 היתד, בו במיכרז, מחודשת למכירה טרקטור
לירות. 300 המכסימלית ההצעה

 פירסם בירושלים 1 כובע ? למה •
 מפריטי אחד כי והתעשייה המסחר משרד
 כוב־ הם מישראל ביותר המבוקשים היצוא

ל מהם אלף 40 יוצאו כה עד עי־הטמבל:
שבד דנמרק, שוויץ, הולנד, צרפת, אנגליה,

ופינלנד. יה
קנ בטורונטו, הנודד. הישראלי •

ש נמלט, עבריין אחר בחיפושים הוחל דה
 אלף־דולר ומאתיים מיליון של הלוואה נטל

 פרסית העודת־זהות כבעל בתחילה וזוהה
 כבעל מאוחר יותר רבייה, אליאם שם על

 ולבסוף רבייה יאסין שם על לבנוני דרכון
 אליאם שם על שוב ישראלי, דרכון כבעל

רבייה.
הת דלייה בקיבוץ האהכה. לשון •
 החליטו, פינית, בתיירת יפאני תייר אהב

 ביניהם לשוחח אחרת, משותפת שפה בהעדר
באולפן. למדו אותה בעברית,

טכניכון ספרי בעזרת לבגרות התכונן
 הספרים חנויות ככל למכירה ונמצא הופיע

טכניכון: ובמשרדי

ם מדריך  לנבחני
ומוקדמות בגרות

ת הכולל: שנים בחינו ת, מה אחרונו  ה
ם תוכנית די מו ת לי קנו ת ו

 שניה לרבבה הצטרף
טכניכון בוגר• של

י ק ח ש ל מ ג ר ו ד כ ה
1966 לשנת העולמי הגביע על

הסרט בגוף תרגום עם מ"מ 16 סרטוני
: חה י הפת

 אורוגוואי - אנגליה
רוסיה - מערב־גרמניה

הגמר:
 מערב־גרמניה - אנגליה

בחברתנו: להשיג

ר ו א ־ ל ו ם ק ל י פ
 2331 ת.ד. תל־אביב,

:משרדנו
תל-אביב,

 615495 טל. ,108 אלנבי רחוב
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 עלילה מתח כגון שונים. סרטים ברשותנו
ולמבוגרים לנוער וקומדיות מלחמתיים,

המלאה רשימתנו בקשו
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תל-אביב
 68 גבירול אבן רח׳

רוול) קפה (ע״י
2 26580 טל.
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בסיחות חגורות
 בוץ גומיות

לגלגלים
(וישרים) מגבים

ת דו ס ם ק עי טנו ואופנועים לק
אביזרים של הגדול למבחר נוסף

שבמלאי ולמתנות
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