
הו מפי לשמוע, גם לואות־ואנשו אנשו תל־אניב של הססגונית היובל תערוכת את

ה כ ו ר ע ד ת ש

 ואחת ששלושים ארצות 21 שלדגלים של עד
ת מעריהן תן מציגו  ערי בבי

סס עולם, תן צולמה התמונה לתערוכה. בכניסה מתנו הכיפה מבי

ת והעשירה במפוארת המרכזי הביתן תל־אביב, של  שנערכו בתערוכו
 שבכניסה האמנותיים התבליטים קיר נראה משמאל בישראל. אי־פעס
ת בו תל־אביב, לביתן ת מוצגו תוח תכניו תל־אביב. העיר של הפי

חו לא אני ! ? השתגעתם פתאום, ״מה
 זה הזה הגדול האבסטרקטי שהציור שבת
ה התמונה פיקאסו. של באמבטיה נשיס שלוש

 עם עושים מה לסמל באה הזאת משוגעת
מס האמבטיה בנגב. שמוצאים התמרים כל

 הידיים. את תוריד ים־המלח. מפעלי את מלת
 האשלג ייצור את מסמלים העיגולים חצאי

 משרד־ פקידת לא אני לא, שלביו. כל על
 מה כאן. עובדת אני בחופש רק הפיתוח.

אש עליו שכתוב העיגול שם, רואים שאתם
 פוספט, עליו שכתוב העיגול עם הנפגש לג
ה שני של איחודם את להראות במטרה זה

 האוטו־ של התמונה הדשנים. למפעל מפעלים
 ש״ שלנו, התקווה את משקפת מימין, משא

 בעתיד תיעשה הגלם חמרי כל של התובלה
לו אני מה חשוב זה מה הרכבת. על־ידי
 איזה לדעת אפשר אי רפואה. לומדת מדת.

 ואחר־כך לגמור צריך קודם אהיה. רופאה
 האלה הדגים כל לעשות. מה יודעים רק

 מסוכנים מאוד טורפים. כאן רואים שאתם
מאי כולם רעל. להם יש לבני־אדם: אפילו

״ ... כולם לת.

★ ★ ★

מסעי הכד

 תצו־ המסחריות. התצוגות *■יתן
 במש־ פלסטיק תעשית תמה, חברת גת̂ 

מר־העמק.
 קיבוץ בת תהילה, של (קולה אשה קול

 גבעת־השלו־ בסמינר הלומדת משמר־העמק,
״כל ):18 שבת אומרת .14 כבת נראית שה.

 יו־ שבתערובת ״ערי״העולם״ ביתן ך■
ל ב ,  מקרינים בו אולם ישנו תל־אביב ^

 האמרי־ הסיוע קרן של קצר סרט שעה ;די
 שלא בזמן בדיוק באנו תל־אביב. על ןאית

 בפתח, שישב האיש אמר דבר,״ ״אין ;ציגו.
 בסטנסיל. מודפס נייר גליון לנו הושיט

 את לקחנו בסרט.״ שיש מה כל כתוב כאן
 הקריינות דברי את מכיל שהוא וראינו ;נייר

הסרט. את ;מלוים
שכתוב: מה קראנו

ל ו ר ק ב ת ״ערים :ג קינו לאט. לאט מז
ו צעירת ועודנה לתל־אביב מלאו שנה 5

 גי־ להמשך בבטחה ומצפה תקווה לאת
רחוק.״ עדיין שסופו ולה

 אותה התמונה את רוחנו בעיני ראינו מיד
 שלו־ בת אשד, — אלה קריינות דברי יוד

 ממנה הוריד הקוסמטי שהטיפול זימפלוס,
מס דיזנגוף, ברחוב בקפה יושבת זנתיים,

 ו״מצפה פניה על החולפים בגברים וכלת
רחוק.״ עדיין שסופו גידולה להמשך ;בטחה
ל ה קו ש  ה־ בכל צומחת ״תל־אביב א

 לאורך, לגובה, אחת. ובעונה בעת ;כיוונים
ה העיר ולעומק. רוחב  דופקה — ההומי

״ומהיר :ז . . .

 בעיני־רוחנו, הסרט את לראות המשכנו
 שנקרע, בסרט כמו התמונה נפסקה :שלפתע

כו אחד כל לעשות. עלינו מה ידענו מיד
 היובל. בתערוכת לראות שאפשר מה על זב

 על נכתוב לא זה. על נכתוב לא ונחנו
 שבבריכת־ הברבורים ועל ידשאות־הירק

 על ולא הצבעוניים האורות על לא ;מים.
 והג־ הפוני סוסי על לא הססגוניים. זדגלים

 לא תל־אביב. פיתוח תוכניות על ולא :ולים,
 ה־ הפועלים בנק של המונומנט על .כתוב
 ה־ לריבית סמל ענקי, עץ סד כמו ןזדקר
 ה־ חברת של פיזה מגדל על ולא 'וחצת,
 של הילדים עגלות על נכתוב לא זשמל.
מז, ל  ״אויף הסיסמה (עם גז פז תנורי יעל ז

ן קאנסטו !זגז י  מפתחות ועל פאראזן!״) ז
 סטיבו של צמר־הפלדה ועל ירדני של ־,ייל
 ה־ לחפיפת (״נהדר דמט של המקלחות יעל

 אמרון של הטלביזיה מקלטי ועל ־אש•!״)
 מת־ בתוכן השולחן, מנורות ועל ׳שניידר,

 ל״י 10(״ במים השוחים פרפרים ועעים
 מתנה ובידך יכבד, לא כיסך על — :לבד

 וה־ ,הכביסה מכונות ועל אחד!״) לכל :אה
 האוטובוסים, המשביר, של הבננות זוירונים,

המר פרדייז, של הקפיציות הספות ־,אניות,
 של ואבקת־ד,כביסה האטום פצצות גמות,
נכתוב. לא זה על לא. קלין.

ש אלה עבור אוסוס שעשתה מה עשינו
 את רשמנו שלה. הסרט את לראות יכלו לא

הגדולה. ההצגה את המלוים ות1הקריי דברי

 שלכם. עיני־הרוח עם כבר תעשו השאר את
★ ★ ★

 סגג רעד ay מאילת דגים

הפיתוח. משרד ך*יתן
J ל ו ה ק ש  עמנו־ המנחה של (קולה א
ת רוה, אלה  בירושלים. לרפואה סטודנטי
 שאתם האלה ״הדגים ):22 בת שניה. שנה

 אלה מאילת. כולם כל ראשית כאן רואים
מסו מאוד קוצים. להם יש בגב שמש• דגי

 נחש של לרעל הדומה רעל להם יש כנים.
 לבני- אפילו מאד. מסוכן ההודי. הקוברה

 קטנים. דגים 150 לאכול להם נתנו אדם.
 נשאר לא רואים שאתם כמו שעות 24 משך

 דג וגם העקרב דג גם להם קוראים כלום.
ל כמו רעמה להם שיש מפני זה האריה.

 לו קוראים הזה הדג מאילת. כולם אריה.
 פירושו; ערבי. דג לא הוא לא, אבו־נפחא.
 בולע הוא אותו לבלוע כשרוצים אב־נפוח.

 הזה הדג לא נותן. ולא מתנפח מים הרבה
 מין לו יש היום פלגמטי. דג הוא מת. לא

 זה מזןילת. האלה הדגים כל כזה. רוח מצב
 אגב, הניצרה. דג נקרא הצהובים הפסים עם
 להם יש אלפים. של בשיירות נמצאים הם

 הטרופי בים פעם ראו מאוד. חזקות שיניים
 דקות כמה ותוך לים נופל אמריקאי חיל
 בצורה אותו אכלו כלום. ממנו נשאר לא

כזאת.
 דגים הם כאן רואים שאתם הדגים ״כל

 שושנת־ זאת ממני. היד את תוריד טורפים.
 פרימיטיבית. מאוד המדוזות. ממשפחת ים

 ד,קרבן את משתקת רעל. לה יש בזרועות
 לא, מאוד. פשוט אותו. אוכלת ואחר־כך

 כאן יש אבל דגים. על בכתב חומר לי אין
 מרתקת בצורה כתוב מאוד, מעניין משהו
 אל גברת, ד,אשלג. חברת על זה ממש,

לקי רק הם כאן הדגים החבל. את תעברי
 כל את מושכים הם לעשות? מה אבל שוט,

 ביתן באיזה אותכם אשאל אם הלב• תשומת
 מזר, יוצא מה תדעו. לא בטח נמצאים אתם

 אילת, של היופי על רק מסתכלים שכולם
ה נמל־הנפט גם היא שאילת יודעים ולא

 הידיים, את תוריד ישראל. של ביותר גדול
 באילת. שהייתי בטח כן, ! ? מבין אתה

פעמיים. הייתי
 הפיתוח. משרד על זה הזה הביתן ״כל
 הגיוני בסדר מסודר מאוד. פשוט זה בטח.

 חמרי את מסמל בכניסה החלק כל מאוד.
 פשוט הן הכחולות האבנים שבנגב. הגלם
 רואים אתם תמנע. של גפרת־הנחושת מאוד

פוס מסמל זה יותר. הגדול הגוש את שם
 הכחולה התחתית עם הזאת האמבטיה פט.

 עושה זה בלילה ד,אשלג• מפעלי את מסמלת
אסתטית. מבחינה גדול יותד הרבה רושם
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תו דיילתמיכה המע בין המשביר־המרכזי, בבי
ת שאינה שבדיילות טות  אלא סטודנטי

ת, רקע על נראית היא כאן זבנית. רו מגדל. תוצרת צנו
עמ1ו יעל

אבסטרקטי, פסל

 סטודנטיות■ שתי
 מדריכו■ תיירים,

תן נראה כשברקע 1ה בי

 על ומשגיחה מסבירה סשסר־העמק, בתתהילה
. . . של ופלסטיקה לקרמיקה בית־חחרושת תצוגת ״ ״ .

■שסביבה. הפלססיק ממוצגי נדבקה לא — דבריה לפי קיבוצה,

n** 1א,ת המציגה זבנית ||
I I I I I דורן לכל מדגימה

כמיטב משתדלת מעבודתה,


