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ספרים הוצאת
״ ה מ רי ירושלים בע״מ אחיאסףה

36 בן־יהודה ש הספר הופיע כבר110 ״

ר ק י ע ה רהיטים של השם הוא
ה י ה י ! ש ! ! ח מ ש לחד וריהוט מתקפלים
וים שכח מאת א׳. ממדרגה ילדים רי
 אחי־נעמי אמנון בעריכת

דני. בידי ומצוייר את מבקש אתה כאשר
המשוגעים הרעיונות את ״לקחנו מסוג בריהוט המובחר
 שמושי ספר מהם ועשינו ביותר

עליזות. מסבות לנהול לילדים, מיטות כגון זה,
לכל מין, ומכל זן מכל כאן יש שולחנות גוה, כסאות

 השבים״) רמות (ו״אפילו הרמות
חידות 2000 גיל. ולכל טעם לכל — למרפסת וכסאות
 נשפיות למסיבות ״פטנטים״ 100וכ־

הוי״. וערבי
למעשה נוסו שבספר המשחקים כל

ר ח ב ד ת י מ ת

 והצליחו. קהל לפני
 ל״י 3.300 המחיר
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במדינה
*) מעמוד (המשך

נאל עייפות מורות היו ביום פעמים כמה
 אליהן שרצו נסערים, ילדים להרגיע צות

בא!״ האיש בא! ״האיש היסטריות: בקריאות
 בית־ על מרחף מאז החצר. כפינת

וה הסטיות כל מפני פחד תל־נודדוי ספר
 בבתי־שימוש העולם בכל הקשורים פשעים

ב ילדים. קהל בסביבת .ביחוד ציבוריים,
 העי־ כרעם: הידיעה עליו ירדה שעבר שבוע

 בית־ חצר משטח חלק לקחת החליטה ריר,
 ומנדלי, סייקיז הרחובות בפינת הספר,
ציבורי. בית־שימוש עליו להקים

 סביבת בכל ברירה״. ״אין העיריה: נימוק
 אחר מתאים מקום נמצא לא דיזנגוף כיכר

 חלקית: אמת רק זאת היתה לעיריה. השייך
 דוב רחוב בהתחלת לכיכר, יותר סמול
 למטרה מאד המתאימה קטנה כיכר ישנה הוז,
 במחאה יצאו זו סביבה שכני אולם זו•

העיריה. של מבוהלת לנסיגה גרמו תקיפה,
 העבודה, לתחילת שנקבע ביום השבוע,

 ההורים, אלפי מבין מאות כמה התאספו
 בחצר ציבורית, עמדה בעלי אנשים ביניהם

לבצע יתנו שלא נשבעו לפורענות, המועדת

 בפני נאם בית־הספר מנהל המזימה. את
 בפעם במאבק. ידיהם את חיזק הנאספים,
 מורים, עמדו החינוך בתולדות הראשונה

 לעלות מוכנים אחת, בחזית וילדים הורים
הבאריקדות• על יחדיו

עתתחז
ם לו ת ח ו ה ל ב
 ל־ ספק, ללא שייך, היה השבוע סיפור
 אחרונות ידיעות כתב המאירי, וחזקאל
 פנינים שזורה■ ידיעה לעתונו שסיפק בצפת,

בלתי־ספורות•
 אתמול נתגלתה רצח ״נסיון המאירי: כתב

 חיים, שבולבול שעה כנען, הר בשיכוני
 היא קשה. פצועה נמצאה ,4 בת אלמנה
 גברים, 3 עליה התנפלו שחר שעם סיפרה
ה ואילו ורגליה בידיה החזיקוה שניים

 של 18ה־ בן בנה צווארה. את חתך שלישי
 צועקת, אמו את שמע ,4ה־ בת האלמנה

 שהיא חשב כי טען לשחטה, שעמדו שעה
חולמת.״

ארגונים
ע צ ב ם מ י נ פ ־ ת ל ב ק
 של הנוסעים רציף דמה בוקר מבעוד

 שוטרים מבוצר. צבאי למבצר חיפה נמל
הרציף, את מילאו מדים ובלא במדים

 בטחון קציני צדדיו. מכל היסב לחסמו דאגו
 ״אסור גדולות. בקבוצות התגודדו פעלתניים

 אליהם,״ להגיע להם לתת מחיר בשום
בלחש. הוראות נשמעו
ל להגיע להם לתת היה שאסור אלה
 חי- אזרחים של קטנה קבוצה היו רציף,

 ישראל־צרפת, לידידות האגודה חברי פאיים,
בן־עמי החיפאי עורך־הדין עומד בראשה

אונית־ של לבואה המתינו הם גורביץ׳.
ב הגיעו סיפונה על תיאודור־הרצל, הפאר
 פייר צרפת שגריר לישראל יום אותו

 שבאו עתונאים, עשרות כמה ואתו ז׳ילבר,
 העתו־ של העולמי בקונגרס להשתתף כדי

כותבי־הצרפתית. נאים
ה של החיפאים העסקנים של בידיהם

ופעולות בהרצאות מאד הפעילה אגודה׳
מודפסים. נייר דפי היו מגוונות, חברתיות

בצר כתובים שהיו אלה, דפים באמצעות
 על מצרפת לאורחים לספר רצו הם פתית,

 עורך־ נגד מנהלים שהם הציבורית המערכה
 המתחרה האגודה ראש לב־הר, אלפרד הדין

ה ישראל־צרפת. לידידות והבלתי־פעילה,
מוד שהיו לב־הר, נגד הפליליות האשמות

מאד. חמורות היו אלה, בכרוזים פסות
אחר־הצהרים בשעות הזמין. כונה סולל

הצר האורחים לנמל. תאודור־הרצל הגיעה
 הסגור המכס אולם בתוך נתקבלו פתיים
 לב־הר. ועורך־הדין הממשלה נציגי על־ידי

 אליהם. לגשת ניתן לא וחבריו למרביץ׳
 היתד, בונה,״ סולד על־ידי הוזמן ״לב־הר
 התיירות לשכת נציג שר־שלום, של תשובתו
 על לב־הר הועדף מדוע כשנשאל בחיפה,
קבלת־הפנים. בעת מרביץ׳
ל הצליחו הם נרתעו. לא האגודה אנשי

ש האורחים, לעתונאים הכרוזים את חלק
 הארץ את ״נהפוך בהתעדנות. בהם קראו

 שלכם,״ הלכלוך את לגלות כדי על־פיה
 נציגי לעבר האגודה מעסקניות אחת צעקה

להס מיהרו אלה במקום. שנכחו הממשלה
המבו התחמקותה על מחפים כשהם תלק

 האורחים. את שהובילה המכונית של הלת
בחלקו. רק הצליח פנים קבלת מבצע

משטרה
ש ד ע ח צו ק מ ב

 הספיקו לא המצוחצחים הגברית שני
 ברחוב הראשונים צעדיהם את אפילו לפסוע

 מח־ אליהם ניגש כאשר תל־אביב, הירקון,
 ״רוצים שירותו: את להם הציע סבג, לוף

 אחד.״ כל ל״י 15 מצוינת. לי יש בחורה?
ה הצעיר את בהתעדנות סקרו השניים

 סביבה. באותה קבועים כמבקרים צמוק.
 המפוקפק, המקצוע לוותיקי היטב וידועים
 שלא החדש הסרסור את לראות התפלאו
 לאחת עמו יחד סרו להצעתו, נענו הכירם.

הסמוכות. החצרות
 אבוטבול, רחל את ,22 סבג, הציג בחצר

 התשלום את דרש הוא לקוחותיו. בפני ,19
 כסף במקום אך הסכימו. הלקוחות במקום,

 ״אתה תעודות־שוסרים. מכיסיהם שלפו
 סירקיס יונה הוותיקים הסמלים אמרו עצור,״
לסבג. מנולסקו ויוסף

תנועה
ן חו ט כ ל ה ע ה מ ג ר ד ל

המשו התנוסס גבה שעל הקטנה, האיגרת
 ליהודה באה הצבאי, הדואר של הכחול לש

 להת־ עליו כי לו בישרה היא בעיתה. בכר
 לידיו לקבל לביתו, הסמוך בבסיס מיד יצב

 למבצע שגויס ג׳יפ מכוניתו, את בחזרה
שעברה. השנה בתחילת סיני

 צעיר, אילת תושב לבכר, חיכתה בבסיס
 בדרכי והדרכתם תיירים מהסעת המתפרנס

 היה הג׳יפ בלתי־נעימה: הפתעה הערבה,
ה הסדנה רציני. לבדק נזקק לגמרי, הרוס

 מלאכת את עצמה על לקבל יכלה לא צבאית
 לצפון. הג׳יפ את להעביר נאלץ בכר התיקון:

 רושם היה שומר־תנועה, בדרך בו נתקל לו
רב־סעיפים. עבירה דו״ח בוודאי לו

ה באישור מצויד }'לא או אישור
 את לתקן אי־יכולתה על הצבאית מפקדה

ה לשכת למפקח בכר פנה באילת, הג׳יפ

אלוני. הספר, בית מנהל משמאל: *

״תדינורדוי״* הורי של אסיפת־המחאה
ייפגשו ייפגשו, באריקדות עלי


