
ספרים
מקור

לימ!ע מדריך
בן־ציט (מאת יפ־הםלח חסל פנקס

 84 ירושלים, ספר, קרית הוצאת אשל,
ב מועיל אך קטן ססר־עזר הוא עמודים)

 לסייר המתכוזן ומטייל, מדריך לכל יותר
זה. ומענין מרוחק באזור
חדשים, נופים אל לחדור באדם הוא יצר

 עלייה ״כל שבילים. לפלס נתיבות, גלות ׳
 אל צעד כל היא; נפש התעלות פסגות, אל

 הוא,״ כיבוש נודעו שלא ונקיקים קניונים
 בארץ, המשוטטים מותיקי המחבר, ותב

והמדריך״. המטיל ״אל אקדמתו ־:־רי
 ים־ חבל כך, בארץ מקום כל אם ואכן, ״

 חבל־ארץ כי וכמה. כמה אחת על המלח
 כאן, במינו. ומיוחד נדיר בנוף זכה זה

 שרידים שופע שטח מצוי העולם, בתחתית
 ולוט אברהם ימי עברו, מימים ומזכרות
 קדם מני אגדות תור העברי; ההודי וראשית

 דורות לאורך וכן ועמורה, סדום מהפכת על
 והוגי־דעות מורדים ומלכים, שופטים של

ו גבורה התנזרות, של מסורות ומעצבי
קרבן•

תכניו על ההוזה, את לשלב השכיל אשל
 אוצר על העבר. עם ולבטיו, מאבקו תיו,

וה הארכיאולוגיים ההיסטוריים, זכרונותיו
אמוציונליים.

 אינם שלו והתמציתיים הקצרים הפרקים
 חורבה, או נחל וחל, ערוץ שום על פוסחים

מפעל. או ישוב
ה התמונות במבחר הרבה נעזר המעיין

ו עמוד כל כמעט המלווה והמגודן, עשיר
 הנוצר להלך־נפש עינים מראה מעין מוסיף
 חיבה מתוך הכתובות הרשימות, למקרא

 של יסודית וידיעה ונופו, למקום אמיתית
הנושא.
 לוחות־ ),1:100.000( וחדישה גדולה מפה

 הופכים מקומות לשמות ומפתח מרחקים
 לשוחרי יקר-ערך לבן־לוויה זה קטן פנקס

ידיעת־הארץ.

וקריא חדש
שאול (מאת בשחמט פתיחות •
 עתו־ — ■עמודים) 179 הפועל, הוצאת _הון,

 משחק לחובב מכתיב 'נאי־שחמתאי־משפטן
 בלתי־מנוסה. יריב על לגבור איך המלכים
 מקצועות לשני חבר על־ידי נכתבה ההקדמה

רוזן. פנחס המשפטים שר המחבר: של
הדר, הוצאת אשמן, יעקב (מאת לולו •
 על־ המוסרד ישראלי, נער — עמודים) 100
 חסרי- וחברים סקרנים שכנים הוריו, ודי

ב רופא אסקימום, להיות משתוקק הבנה,
 צב מהפנט, קרוזו, רובינזון ויצמן, מכון

 הסופית: מסקנתו אחרים. יצורים ועשרות
 לכלל. מועיל במשהו לרצות יותר ״כדאי
בא שימוש או הערבים, עם שלום למשל,

בניין.״ למטרות טום
גד- י. ד. (מאת הנשכח העזבון •
סיכום — עמודים) 170 השכלה, הוצאת עוני,

 המידה הרצל, של היהודית המדינה תוכנית
 ותוכנית בישראל, זו תוכנית הוגשמה בה

ההמ אחת אידיאלית. יהודית למדינה חדשה
 המיעוט לבני לתת אין המחבר: של לצות

 משרות או גבוהים, השכלה מוסדות הערבי
 יש זאת לעומת המדינה. בשירות נכבדות
הת ואפילו התבוללות לקראת אותם לעודד

גיירות.
 הוצאת פילד, רחל (מאת לץ הכלב •

 בית בכלב מעשה — עמודים) 106 עמיחי,
 רק לא לשעשע מסוגל קרקס. לכלב שהפך
כלבים. חובבי מבוגרים גם אלא ילדים
מקו- ק. (מאת השכורה החרב •

 — עמודים) 223 עמיחי, הוצאת שינסקי,
 בגלל רבות פולניות אצילים משפחות שתי

 אחת של היתום צאצאה עתיקה. וחרב ארנבת
 לאחר היריבים, בין שלום משכין המשפחות

ה כל לבני מרתקות. הרפתקאות סידרת
גילים.
מיי! (מאת מוצא ללא בקעה •
 שני — עמודים) 221 עמיחי, הוצאת ריד,

 בין בביקעה נלכדו וכלב הודי אירופים,
 על־ידי העולם מן שנותקה ההימאלאיה, הרי

 משם אותם מוציא המחבר קרחונים. מפולת
 על למדי משעממות הרצאות השמעת תוך

ובעלי־חיים, צמחים
(הוצאת היפאני הסיפור מבחר •
 ארץ מספרות קטעים — עמודים) 304 הדר,

 האיש קוקאי, מיצירות החל העולה, השמש
 השמינית במאה הבודהיזם את ליפאן שהביא
המודר בסיפוריו וכלה המקובלת, לספירה

 רא־ יוצר ריונוסוקיי, אקוטאגאווה של ניים
 חיקו שהיפאנים לכך נוספת הוכחה שומון.

 לא התחרות, של חיקוי המערבי העולם את
התבטלות. של חיקוי

הווי
והפסד ריווח מאזן

 ילדיה ששת את אם נטשה ירושלים, ך•
ה לה שהופסקה אחרי הסעד, בלשכת ■4

 יום, כעבור בחזרה אותם לקחה תמיכה,
 יום אחרי חזרה מחודשת, תמיכה כשקיבלה

 במקום ילדים שבעה שקיבלה בטענה נוסף,
 אחד, ילד החזירה בלשכה, שהשאירה הששה
אחרת. לאם השייך

★ ★ ★
בכתובת שכיאה

 לסנד־ בית־מלאכה בעל נבהל חיפה, ך*
 את לפתוח בבוקר בבואו כאשר לרות,

 כתוב: ובו קטן פתק מצא שלו בית־המלאכה
הת כאשר רק נרגע ש.ב.״, אצלך. ״ביקרתי

 חברת של ביקורת פתק הוא הפתק כי ברר
 בטעות שהושם ובטחון״, ״שמירה השמירה

השכן. בית־המלאכה בדלת במקום בדלתו
★ ★ ★

האהובה הנפש השבץ
 נערה תבעה ארצות־הברית, נבאדה, ף*

 אותה שהביא אתרי לדין, בן־זוגה את
 ללוותה מבלי שם אותה והשאיר למסיבה
ה הנסיעה דמי את ממנו דרשה הביתה,
ביתה.

הקודש רוח★ ★ ★
 ה־ המכס פקידי הבחינו ירושלים, ף*
 כמעט כי מנדלבאום במעבר ישראליים ^
 המולד חג מתפילות החוזרות הנשים כל

 אחרי גילו הריון, של במצב הן בבית־לחם
 להבריח ניסו ההרות הנשים כל כי בדיקה
גופן. על קשרו אותו אחר, ורכוש בדים

★ ★ ★
גרוש עדיין הגרוש

(  בית־ בעל כהן, אהרון נקנס צפת, ך
באש שופט בפני שהובא במטולה, מלון ■4

 בסכום רשיון, ללא בית־מלון ניהול מת
פרוטות. 10 של

* * ־*-
תבעת? ונם הדרסת

 נהג תבע ארצות־הברית, קנטוקי, ך•
במ התנגש אשר על לדין, הולך־רגל ■>1

ברחוב. בלכתו כוניתו
★ ★ ★

הספריס ספר
•  הבתים קירות על הודבקה ירושלים, ף

 בנוסח ״המעוררים״, בחתימת מודעה, ■4
השכו לתושבי להודיע שמחים ״הננו הבא:
ל נענה ברוך מקור המספרה בעל כי נות

 עליו וקיבל החרדים השכונה תושבי בקשת
הק תורתנו כדין בתער לגלח שלא מעכשיו

לעז לבא יחשב רבה למצוד, כן על דושה•
 חבריו הוא ישתדל, ואחד אחד וכל רתו׳
 יוכל למען אצלו להסתפר משפחתם, ובני

מעמד.״ להחזיק
■̂

לוהטת אהבה
 אחרי 17 בן נער נתפס צרפת, נראם, ^

 :הסביר בעיר, גדולה דליקה שהצית ■1
מכו צפירות את לשמוע מאוד אוהב ״אני
השריפה.״ מקום אל הדוהרות הכבאים נית

★ ★ ★
הרפש ציפור

לכדו הגיטאות, לוחמי קיבוץ ף•
או זיהו נדירה, ציפור נוער בני כמה *1

וכי פרעושים פי על סיבירית, כציפור תה
 סביב נשאה אותם בסיביר, רק המצויים נים

מקורה.

ה * ל כ ל כ ^ מ ^ ^
 בשוק ירקות רוכל עמד תל־אביב, 1ךי

לק ושבים עוברים לשדל ניפה הכרמל,
ב עגבניות ״קנו בקריאה: מסחורתו, נות
סוב משלמת הממשלה בזול, עגבניות זיל,

נהנים!״ ואתם סידיות
★ ★ ★
לקצץ עגיבה קוצץ אץ
עי פקחים ששני אחרי תל־אביב,

-  בשוק־הכרמל באטליז הופיעו רוניים •
 נטל בשר־חזיר, אחרי חיפוש לערוך כדי
 לגזירת המשמשות מספריים העובדים אחד

 אחד של עניבתו את קצץ מזון, תלושי
הפקחים.

ב ק ו נ ף מ ו ר  ש
 אפור בצבע בתנור

סטנ בחבילה נמכר
מכי החבילה דרטית.

 237 כ״א יחידות 12 לה
 ברגים עם אורך ם״מ

מיו אלה זויתנים ואומים.
 אפשר גדלים. בשלשה צרים
 החל דבר כל כמעט לבנות

של במבנים וכלה מאצטבאות
 שרטוטים ללא מסופאסלוט, מים

לפי ניתנים אלה מבנים והכנות.
 החומר, השמוש. לאחר בקלות רוק

 מבנים 1001 לבניית נשאר סופאסלוט,
אתנו. תתקשר שתבנה לפני אחרים.

10490/57 ישראלי פטנט רשום בינלאומי, פטנט

״ ת מי רו מי ״
י ל ע פ ת מ כ ת ן מ ו ל ק ש א

: ל ע פ מ ר ה ו ז ה א י ש ע ת ן ה ו ל ק ש  א
: ד ר ש מ  תל־אביב ,106 הירקון רחוב ה

ת־א 21964 קל.
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1057 הזה העולם
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