
 ליד השוכנת שמספרתו, למרות תל־אביב.
 במספרות הקטנה אולי היא התימנים כרם

 שבהם והיקרה שניים) על (ארבעה תל־אביב
 קצות מכל אליה נוהרים לתספורת) ל״י 5(

הארץ.
ל הנאלצים גלמידי, של לקוחותיו בין

 בתור, משעתיים למעלה לפעמים המתין
ה החברה ואנשי ישראל אמני מרבית נמנים

בפעולה* גלמידי ספר
הקרחת כל את כיסו השערות

 אנשי־עסקים. תעשיינים; עורכי־דין; גבוהה;
 ידי־זהב, כבעל שם לו רכש גלמידי כי

 אופיו לפי תספורת גבר לכל להתאים המצליח
 לפני שעשה מה זה ובדיוק ודרישותיו.

 האמריקאי לאיל־האופנה שבועות כמה
 במיקרה, למספרתו שהגיע פולארק, אנדריו

בארץ. ביקור בעת
 מהמספרה יצא למחצה, הקרח פולארק,

 קרחתו. כל את מכסות שערותיו כשמעט
 לגלמידי. לשכוח היה יכול לא הוא זה ואת

 שמסוגל אחד ספר־גברים אין אמריקה ״בכל
התפעל. לי,״ עשית שאתה מה לעשות

 הגמול. בא השבוע בשדרה. סאלון
 אליו לבוא גלמידי את הזמין פולארק

לניו־יורק.
 כתב ־,ברחובות, כאן מתגלגל אינו ״הזהב
 להפוך כדי הכל אעשה אני ״אבל לגלמידי,

אמריקה.״ שבספרי למפורסם אותך
 לגלמידי לערוך פולארק הבטיח כך לשם
 גלמי- ירואיין בהן בטלביזיה הופעות סידרת

 יציג ובהן ידועי־שם מראיינים על־ידי די
 קולנוע כוכבי לספר יש כיצד לאמריקאים

ידועים. וטלביזיה
 מכר הוא היסוסים. הרבה היו לא לגלמדי

 כבר הוא לארצות־הברית. וטס מכוניתו, את
 ימכור כמתוכנן, המסע יצליח שאם החליט•

לבע ויהפוך הכובשים ברחוב המספרה את
ה בשדרה לגברים תסרוקות סאלון של ליו

בניו־יורק. חמישית

תיירות
הגמלים

הקדושים
 כיבוש מאז בעולם, מפרסמת ישראל

 ״בואו מציעה: היא בה מודעות־תיירות הגדה,
ה המקומות כל את ובקרו — לישראל

קדושים!״
 ששת־ במלחמת לישראל שסיפקה ירדן,
 החסרים, הקדושים המקומות את הימים,

 בכל הרי, כי להתקפת־נגד לצאת החליטה
 במטבע־ מהכנסותיה ששליש ממשלה זאת,
 להגיב חייבת זרה מתיירות לה באו חוץ

ה מוקדי־המשיכה את מפסידה כשהיא
לתיירים. עיקריים

 עמאן: מממשלת השבוע שבאה, התגובה
לתיירים. שיירות־גמלים מארגנת החלה היא

 אמיתיים, מגמלים מורכבות השיירות
ה אנשי — אמיתיים פחות לא ומבדואים

המיזרחית. הגדה בגבולות המשוטטים שבטים
 בנוף ציורי, בהווי רק לא זוכים התיירים

 — אכזוטיים גמלים על וברכיבה מרהיב,
 למקררים מתקפלים, לבתי־שימוש גם אלא

ניי לאמבטיות־רחצה ואף ניידים חשמליים
דות.

 הסלע בעיר שהות־לילה כוללים הסיורים
במיבצר־צליינים, ביקור פטרה, — האדום

זינגר. גדעון השחקן את מספר *

 בנווה־ ימים ושני במידבר, לילות שלושה
מים־המלח. הרתק לא מידבר׳

 ״אם הירדני: שר־התיירות השבוע, התפעל,
את בכלל רוצה מי — כאלו אפשרויות יש

קדושים?״ רים

ירושלים
האנדרטה

שיצאה
מבדידותה

 השלום אנדרטת על המלחמה השפיעה איך
 יגאל הפסל של מעשה־ידיו נתן, אייבי של

תומרקין?
 האנדרטה ניצבה המלחמה לפני מאד: פשוט

 בירושלים. להר־ציון הדרך אם על בבדידותה,
ה הגיאוגרפיה את שינתה המלחמה אולם

 הדרך שכן נסתיימה, והבדידות עירונית,
 עושים ערביים תושבים והרבה הומה, הפכה

העיר. מרכז אל דרכם את בה
 רכובים מביתם שיוצאים מביניהם אלה

קוש האנדרטה, ליד מתעכבים חמורים, על
 דרכם וממשיכים חמוריהם, את אליה רים

 העיר, מן חוזרים כשהם ערב, לעת ברגל.
 עליהם ורוכבים החמורים את מתירים הם

הביתה.

ספנות
ו עי'י

המזל
 בור־ משפחת בני שהגו המיוחדת החיבה

 היו שהם מזה נבעה לא עי״ן לאות כרד
 שעלו ייקים היו הם להיפך. המזרח. יוצאי
 העסק את איתם והעבירו מגרמניה ארצה

קטן. אוניות צי — המשפחתי
שהת בשם נקראה הזה בצי אונייה וכל

 א/ק עמל; א/ק עתיד; א/מ בעי״ן: חיל
עליזה.

ב הספנות חברת נקראה גם ביטחון ליתר
חב היתה והיא עתיד, חברת — עייני שם
ה קום לפני הגדולה העברית הספנות רת

(ה העברי הצי של 750/0 כשבידיה מדינה׳
קד אוניית־הנוסעים היתד, הרביעית אונייה

מה).
ש השנים 15 משך גורלית. טעות

 עתיד. חברת פרחה המדינה, להקמת קדמו
 ה־ של המזרחיים בחופים הפליגו אוניותיה

 השתדלה אפילו והיא והבלקנים, ים־התיכון
 (בשכר עבריים מלחים שיותר כמה להעסיק

 למלח לחודש ארצישראליות לירות חמש של
 הצי עם שבא הגרמני הצוות במקום כשיר)
מגרמניה. היהודי
 של המלחמתי למאמץ נרתמה גם עתיד

 קבע דרך הפליגה השנייה, מלחמת־העולם
 החזית של ביותר המסוכנים הקטעים באחד

טוברוק.—אלכסנדריה הים־תיכונית:
ה הזדרזו ימי־המלחמה של בעיצומם עוד

תו הכרת את לבורכרדים להראות בריטים
 כמה בלבד, סמלי במחיר להם, מסרו דתם׳

 מאז חיפה בנמל תקועות שהיו ספינות
 מעפילים מלחמת־העולם, ערב מהן, הורדו

יהודיים.
לספי קבעה כמקובל, נהגה עתיד חברת

עלי מובהקים: עייניים שמות החדשות נות
עגור. עמוס; ענטר; ;2 זה

 להיות צריכים שלא מישהו החליט ואז
 הנותרות לספינות לתת והורה כך כל ייקים
ומתבן. לילי לא־עייניים: שמות

 הוותיק הימאי שמספר כפי היתה, וזאת
ה בירחון בזכרונותיו הים, זאב רב־חובל

 הלך לא עי׳ץ ללא גורלית: טעות ימאים׳
 לילי טובעה קצר זמן תוך עתיד. לספינות

 לתור- קפריסין בין איטלקית צוללת על־ידי
 בחופי לסערה קורבן נפלה ומתבן כיה

מצריים.

הווי
 בחיפה תאונה. ללא חתונה •

 אולס־חתו־ ליד לגמרי, מיקרי באורח הוצב,
לפנין! ילדים זהירות, אזהרה תמרור נות,

 העדה בני גילו בירושלים דק. רמז •
ב הבתים מיספור בעת כי בעיר הנוצרית

 עלה ירושלים, עיריית על־ידי העתיקה עיר
 ברחוב הקדוש, הקבר כנסיית של בחלקה

 שהסבירו כפי או ,18 המספר הלנה, סנטה
בעברית. ח׳׳י יודעי־לשון, כמה להם
 ב־ אזרח עמד בירושלים פאנצ׳ר. •

 בשמונה בה שנכשל אחר בחינת־הנהיגה,
 150 שמחה מרוב שילש הקודמות, הפעמים

 על בו־במקום נעצר הבוחן, לכיס לירות
עובד־מדינה. שיחוד

ם ל ע ה נ ש ר ב ה יזלרז ב
 בריאותו על השומר הספריי - #לנ.ט

השיער של הטבעית וגמישותו

באמת. מושלמת לתסרוקת - .ט1ן*ל

ס £

 י״ב י״א, י׳, ט׳, בוקר לכיתות ההרשמה נמשכת
ולמבוגרים לנוער ערב ולכיתות

מעשית טלויזיה * מעשית אלקטרוניקה רדיו *
לצי אלקטרוניקה רדיו קציני *
 ותעשיה בנין חשמלאות * רכב חשמלאות *
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