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ם מני ז ם. מו פי ת ת ש  שבוע מדי יזנה זה בענזוד המשתתפים אחד מ

צה״ל. באום, נתן הוא השבוע הזוכה ישראליות. לירות עשר של בפרס

״נוגה״ מול
 גם לשם הגיע במוסקבה, המשחק אחרי בפאריס, היתד, הכדורגל שנבחרת בזמן

מסצ׳ואן. הטובה הנפש הצגת את לראות הוזמנו החברה הקאמרי. התיאטרון
 פתןום?״ ״מה תוקף. בכל סירב הוא אתם, ילך גלאזר שייע שגם החברה כשרצו

קפה מול זה את שמציגים ראיתי בתל־אביב. גם לראות יכול אני זה ״את אמר.
נוגה.״

ל״ס1הערות=ש
}

־ נמצא הוא כי והכריז אל־נאצר עבד גמאל חזר חג־הפסח, בעצם ב צ מ  ב
ת ו מ ח ו .ישראל עם ל . . •

. .  א ה :לומר ניתן סיני, כמבצע צבאו התנהגות לפי .
א מ ח ו . ל א י י נ ★ ★ ★ ע
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 מאשר במרץ יותר המצויירים חובבים, ארכיאולוגים לאותם ייקרא שם מה
.י הפזיזים במעדריהם היסטוריים אוצרות וההורסים בידיעות, . .
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ביותר המובחר ו!עס<ן
 בית־העסק ״בחירת מפעל כי כך, על מזמן עמדו כבר בוזדאי היקרים קוראינו

 בעליל הוכיח הוא קצרה זמן תקופת •תוך ביותר. מובחר עסק הוא ביותר״ המובחר
 הכספי והמצב האדיבות הנקיון, השירותים, המוצרים, טיב את לשפר כמוהו אין כי

 נקיון חובב עתון הוא הבא״ ״העולם שגם מכיוון בו. העוסקים העתונים של
 טרם כה שעד לגמרי, חדשים לשטחים המפעל את מעתה להרחיב החלטנו ואדיבות,

 למלא איפוא מתבקשים ברבבותיהם הקוראים סוכן־פירסומת. של רגלו בהם דרכה
 אתנו להתקשר מתבקשים להיבחר, הרוצים והאנשים העסקים הבא. השאלון את

 להגיש המעוניינים העיריות ראשי בין שלהם. הבאנק חשבון באמצעות בהקדם
 להודייו מתבקשים הם אז ועד מיוחד, מיכרז בקרוב ייערך לזוכים התעודות את

בסבלנות.
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 לשלוח נא התשובות את טבעיים. צבעים 15ב־ מודפסות תעודות יקבלו הזוכים
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תל־אביב עצמון, משה נחרות) רוח. אוז גילה הוא

פוליטיות. לדייסות מומחה ירושלים קליין, רפי

 טבעיים: בצבעים סינמסקום סרט
(למרחב) ג׳ונס. כרמל

עגבניות. במיץ מבושל

וחומרית מוסרית מתמיסה נהנה
רמת־גן לביא, רפי אחרונות) (ידיעות יסודית.

מזרחי, כרמן של חדשה מהדורה חיפה שול, נעמה
בוודאי. היסוד. קרן עד ונרטב

ח מד. תו מ ח - ש תו מ
 הרבה כר בל למלא צריכים החברה היו צה״ל של הדרכה בבסיס הקורסים באחד

 העוטרים שים,15̂ה לחניכים להגיש אחד יום החליטו לכן להם. שנמאס עד שאלונים,
יותר. ומעניין חרש שאלון לבסיס, להגיע
 בכל ביותר, מפורטות בשאלות סטנסילים שני וטילאו טכונת־כתיבה לקחו הם
 השאלות אחרי פסיכוטכני.״ למבחן השנה ״שאלון היתה: הכותרת החיים. שטחי

 אפשר המשפחתי, והמצב המקצוע המוצא, ארע הכתובת, הגיל, השם, של השינרתיות
 ״מה ראש?״ מכאבי סובל הנר ״האם יותר: הרבה מעניינות שאלות למצוא היה
 • עליונות או נחיתות מרגשי סובל הנד ״האם שלך?״ המינית ההתבגרות גיל היה

 מין?" יחסי לראשונה קיימת ניל ״באיזה נשים?״ על מקובל הנד ״האם ומדוע?״
בחו׳ן־לארץ?" נאותה בצורה נוף לייצג מסוגל הנד ,האם

 אחד מתוכם החברה בחרו ביותר, רציניות בתשובות השאלונים שהתמלאו אחרי
 עם לשיחה השאלון את שמילא לירוק וקראו קלאסיות, בתשובות משופע •שהיה
 נם שתלה השאלון, ממחברי אחד לעצמו שקרא כפי הבסיסי״, הפסיכולוגיה ״קצין
חדרו. דלת על מתאים שלט

 בחומרה החניד פני את קיבל ועבים, שחורים קרן משקפי חבוש שהיה המראיין,
 אבהית, בנעימה לו אמר תבהל,״ ״אל בשאלון. הרף בלי מעלעל כשהוא רבה,
 אין אבל לאלף, אהד רק לנו מזדמנים שלר כמו מקרים אומנם, נורא. לא זה
 באפשרותנו יש עוד כל לב, בנילוי השאלון על שענית מאד טוב להתייאש. מה

 לכר הכרחי תנאי נם זהו אגב, לטובתר. רק יהיח שנעשה מה שכל תבין לד. לעזור
״ , בהצלחה." הקורם את לעבור שתוכל

 הפסיכולוגיה קצין החל ונרגש, נפעם היה כבר כשהבחור הזאת, ההקדמה אחרי
 בתשובותיו שנמצאו והבלתי־נורמאליים הבלתי־בריאים הנתונים כל את לפניו לפרט

ת...״ ״גיל מין. בענייני  אוי. אוי ״אוי השאלון. מחור לעצמו מילמל ההתבגרו
 הבחור השיב ״לא,״ חתולים?" להרוג נם נהגת זמן באותו בבקשה, לי תגיד

 השיחה לתשובה. לחכות בלי המראיין אמר נכון?״ להרוג, רצית ״אבל בגימגום
 בעצם ״אני הפסיכולוגיה, קצין לבסוף אמר ״אבל,״ ארוכה. שעה זאת ברוח נמשכה
 הפרופסור אצל ולבקר לירושלים לנסוע עליד שלד. כמו במקרים לטפל מוסמר אינני

שלד." התיק אח אליו נעביר כבר אנחנו .------------
 תוכז היה מה בדיוק ידוע לא היום ער מירושלים. הבחור חזר כבר יומיים כעבור

 בנידון. מעניינות השערות כמה יש לחברה אבל הפרופסור. עם שיחתו
צה״ל באום, נתז___________________________________________ ___
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 לערבית המורה חדד, לעבר התלמידים אחד סינן תוסס, זעם של ברגע פעם,

 בד, משתמשים לא בכנסת שאפילו עד חמורה, כה גידוף מילת הרצליה, בגימנסיה
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 חדשים. לשיאים עולה הצחוק
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