
 - נפלאה חוויה
ק מב א ם ב ?61[ו31 קר

ל א ׳ ז נ ם — פ ר ט ק ב מ א צרי ה שוי  שכבש ה
ת שות א ם נ ל ה נמכר — העו ת בארץ. גם ע

 גופך עור הופך באמבט טובלת שאת שעה במים. מיד נמס פנזיאל
 הכתפיים, על פנז׳אל מעט לפזר מספיק במקלחת ורענן. גמיש לצעיר,

 הזורמים במים תמיסתו
 לך ומעניקה לעור חודרת
ורע צעירה תחושה אותח

 יומיומי לטיפול גם ננה.
 להכניס כדאי — בפנים
 פנז׳אל של אחדות טיפות
למים.

 פנז׳אל של מלא מכפה
אחת לאמבטיה מספיק
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 בשבוע אבל לצלם. הוא צלם של תפקידו
 המרכזית והכתבה היוצרות, התהפכו שעבר

 של פרי־עסו דווקא היתה הזה העולם של
בה שהופיעו במידה ברגן. אורי צלם־המערכת

 צלם־ של צילומיו את מצא עתה, חולש
 תנין של בואה את שהנציח קודם, מערכת
 רב־סמל את מראה הצילומים אחד ארצה.

מקבל זקנקן, ובעל ממושקף בוגן, אורי

הצוללנים סמל
 על שלחצו אחרים, על־ידי צולמו הם צילומים.

אובייקט. שימש שכוגן שעה המצלמה הדק
 התייחסה לא לצלול!, כתבה, אותה כי

 אלא כצלם, שלו, החדשה־יחסית לקאריירה
 ראשוני בין שירת בהן שנים לאותן

 כמזכרת, הישראלי. חיל־הים של הצוללנים
ה את הנושא בסמל־הצוללנים, מחזיק הוא

 סמלי־יחידות כמו שלא .10 הסידורי מספר
 סמל- את לקנות אי־אפשר צה״ל, של אחרים

 ניתן הוא בשק״ם. או בחנויות הצוללנים
 בו התור לפי ממוספר, והוא אישי, באופן

בצוללת. פעיל לשרות הימאי מתקבל
 הוצמד תנין של הראשונה ההפלגה בתום

 שונה סמל מאנשי־הצוות אחד כל של לחזהו
ל הצוללנים. כיום שעונדים מזה לחלוטין

 מאוד.״ משונה יצירה היתד, ״זאת אורי: דברי
 התיישבו הראשונה חופשת־החוף כתום

 חדש. סמל שדרוש והחליטו צוללנים כמה
 נתקבלה ההצעה חדש, לסמל הצעה צייר אורי

 הצוללנים כל הזה הסמל את עונדים וכיום
תמונה). (ראה בישראל

★ ★ ★
ר ב ע מ  הזה העולם למערכת הים מן ה

 ,32 בן חיפה יליד אורי, הדרגתי. היה
 בחיל־הים, כרב־סמל שירות לאחר השתחרר

 מצא לא אבל באלקטרוניקה. כאזרח ועסק
 הפעם — הים אל חזרה נמשך סיפוק, בכך

 בשביל תת־ימי, וצילום צלילה בתפקידי
 את החקלאות. משרד של הים לחקר התחנה

 עשה הזה העולם למערכת משם הקפיצה
ששת־הימים. מלחמת אחרי
 אורי כי טבעית. היתד, זו קפיצה גם
 עוד השבועון: של ותיק קורא הוא כוגן

 .15 בגיל הסוחר׳ בצי לקאדט מועמד בהיותו
 ואורי הגדולה. שביתת־הימאים פרצה אז

 היחידי העיתון היה הזה ״העולם נזכר:
 לימאים.״ באהדה שכתב

 הצילומים את שהכין בעת שעבר, בשבוע
 מערכת אל שני קשר גילה שלו, לכתבה
 כה: עד ידע לא עליו הזה, העולם

הוא עליו המערכת, של הצילומים בארכיון

 על מאיר, גולדה שרת־החוץ, פני את
המסורתית. בשריקת־ד,הצדעה הצוללת, סיפון
 80ד,־ שנות של צלם־מערכת איזה יודע מי
שלו? הרפורטז׳ות באחת עכשיו, מצלם הוא

ם ל ו ו ג ה ה ו ח

 למסור המבקשים קוראים
 שנת גליונות את לכריבה

 אחרת), שנה סל (ובן 1967
 מן החל זאת לעשות יבולים
 משתי באחת הבא, החודש

:הדרכים
המע למשרד להביאם •

 תל־ ,12 קרליבך־ רחוב רבת,
ב דה׳ ד׳ בימים רק אביב,
 כבי- 10 השעות כין שבוע,

אחר-הצהרים. 3ו־ קר
 לת״ד בדואר לשלחם •
תל-אביב. ,136

 10 - הבריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לבל ל׳׳י

מראש.
 להשלים מוכנה המערבת

 120 כמחיר חסרים, נליונות
לגליון. אגורה

1589 הזר, והעולםאו־קיי פרסום


