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 ונשאר מספיק״ ״בלתי ציון מקבל תלמיד כל היה — כזו תשובה על
מדוע? מאד״. ״טוב ציון קבל דני אולם נוספת. לשנה בכתה

ה נ ה ה ב ו ש ת ה
 מודעה וראיתי לספרים בימ״ס ליד עברתי דני, ענה המורה, אדוני

— כמו: העולמית הספרות ממבחר ספרים המציעה
האכזר הים .6 מורנינגסטר מרג׳ורי .1
קוסטלו אסתר .7 פלייס פייטון .2
האפורה בחליפה האיש .8 סאיונארה .3
דמעה אזיל מחר .9 בית־הדין .4
דם מנוטר הגיבן .10 ביוני הששה .5

 בהוצאה משובח נייר ועל קשה בכריכה ספר כל של הרגיל המחיר
ל״י. 21.5 רק נמכרים הללו הספרים 10 וכל — ל״י 5.— הוא מהודרת
יתכן לא —

של הספרים במפעל ויתכן יתכן

הטוב הספר מועדו!

 בחנויות היום, עוד אתה גם הרשם
וחלוקה הרשמה ובתחנות ספרים

- מתחיל הנקיון

 גז\ז1זכ1ח הרביסח אב!ן\ז קויק, רך1וז געזגג־ וזזזג י19ו
 בז־יאגזז פזות גוגבת. !פיות חבית פסז־גת את בפצתת,

 בפיסית תפיגב תפזהו ופזתוה פזהפזוה ארא !\יך\.1\
ת <ו?\־גת פל־יז־י ובתר קויק ו. .-הו!ןיו\  כאב?ת תבי

 תרפזת אב!ןת תוציא קויק .2 ביותר. הגוובה הנביגוה
 התכיל רצף, התפזפתת, בריאות ופיתירת תבית לוסיר\
״ דיווב?צית. תותר
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"”אנשים
1 טובה שנה

 שנת ומאושרת! טובה ,,שנה
 !עבודה פריון שנת !ובטחון שלום
 הפרחת שנת גלויות! קיבוץ שנת

 !ושלוה שקט שנת !השממות
הת שנת והצלחה! עושר שנת

מתו שנה !והתרחבות קדמות
״ קה טובה, לשנה הברכות נוסחי הם אלה !

 20 ברחוב, הרוכלים אצל קונים אותם
והמכרים. הידידים לכל ושולחים בלירה,

 ברכות דווקא לקבל רוצים באמת הם האם
מהי לגלות נתבקשו הבאים האנשים אלהז

 תש״ך. לשנת הראשונה האישית משאלתם
 בהתאם: ברכות לשלוח יכולים דורשי־טובתם
 ״באוםן :ידין יגאל רב־אלוף הפרופסור
ש לכך שנזכה רוצה הייתי אישי־צבורי

האזו הבחירות שיטת תונהג הבאה בשנה
ש מקידה אני אישי־מקצועי באופן רית•

 גם גנוזות מגילות תתגלנה הבאה בשנה
 למרות . . . ישראל״ של המלח ים בחופי

 עדיין חשב לא הנוראים הימים התקרבות
 משאלה על רוזן פנחס המשפטים שר

 יש ״אבל :הצהיר היסוסים לאחר רק כזו.
 לה לתת רוצה הייתי שלא פרטית משאלה לי

 יעקב הרב הדתות לשר גם . . . פרסום״
כמו אישיות משאלות טולידאנו משה

 משאלה רק לגלות. מוכן אינו שאותן סות׳
 מצורף ״להיות הסתיר: לא אחת אישית

 הדדית״ עבודה לעבוד שנוכל לממשלה,
. .  פרסיץ שושנה לשעבר ר,צ״כ ח״ב .
ה למען בעבודתי ״להמשיך רוצה היתד,
 ד״ר חרות ח״כ . . . והתרבות״ חינוך

ה משאלתו את הביע יוניצ׳מן שמשון
 תיכון חינוך סוף־סוף יוגשם שהשנה אישית

 . . . ומיעוטי־היכולת העולים לכל חינם
לבנון חייב יפו—תל־אביב עירית ראש
גדולה, עליה תהיה שהשנה מאד רוצה היה

עצ את רואה הוא וראשונה שבראש מכיוון
 לו יש זו׳ משאלה תתמלא אם כציוני. מו

ושאו בריא ״שאהיה יותר: פרטית משאלה
. שנים״ הרבה בעול לשאת להמשיך כל . . 

א ב כן, א  רוצה היה ויצנזן, מכון מנהל א
 מאשר נאומים פחות הבאה בשנה לשאת

 . . . האחרונות השנים מעשר אחת בכל
 למשוררת היתד, יותר תמציתית משאלה
ה קול־העם וכתבת : חי ן ו מ ד ה ״כל ק

 — אחד בדבר מתגלמות האישיות משאלות
היתד, יומרנית פחות . . . ירד״ שבן־גוריון

 מנהלת דה״פיליפ, אדים של משאלתה ׳
ברי בריאים. ״שנהיה הישראלית: האופרה

 ויותר — בריאות הפעם ועוד בריאות אות,
 של האישית משאלתו . . . חשוב״ לא מזה

 נאש יעקב רמ״ח ישראל משטרת דובר
 מדינות עם שלום ״שיהיה החדשה: לשנה
 שהן הפרטיות׳ ממשאלותי גדול ושחלק ערב
 שנה שתהיה בקיצור: יתגשם גבול, ללא

 הישראלית ההתאחדות מזכיר . . . מבורכת״
 שיזכה לעצמו מאחל דגן, יוסף לכדורגל

הפיס, מפעל של הגדול בפרס הבאה בשנה

 הבדרן ואילו . . . ל״י אלף 30 של בסכום
 הבאה שבשנה רוצה יהלומי אלכסנדר

 ואם שעברה, מבשנה גרוע יותר יהיה ״לא
 איחולים . . . טוב״ יותר קצת שיהיה אפשר

 י•3א לעודד היו יותר מפורטים אישיים
״ש בתל־אביב: התרבות היכל מנהל שר,
 אל שיבה תוך והתרבות הרוח לערכי נצמד

 מן שאפשר כמה עד ונתרחק המקורות,
 לעצמי מאחל ואני בחיינו. שפשטה הזולות
לעצ יקחו שלנו מהאמנים שהרבה ולכולם

 ויעמיקו ישתלמו הבאה, בשנה חופש מם
 . . . הבמה״ על שיעלו לפני תרבותם את

 את הביע טופול חיים ירוק בצל שחקן
 סוף־סוף נייצר שהשנה האישית, משאלתו

 תפקידים של מקסימום ושיקבל.בד,ם סרטים
 מכבי של הכדורגל קבוצת מאמן . . .

 רוצה, היה מרימוכיץ יוסף תל־אביב
לפ דברים שלושה יתגשמו הבאה שבשנה

ברי ותהינה תגדלנה שלי ״שהילדות חות:
 מכבי ושקבוצת יתמעטו שהחובות אות,

 עוד אפשר ואם מגובשת. תהיה תל־אביב
 אחוז עשרה תקיימנה שהמפלגות משהו:

פני הפסנתרנית . . . שלהן״ מההבטחות
 להסתגל ״שאדע לעצמה: איחלה זלצמן נה
 ולכל לחיים הנוצרים, החדשים הדברים לכל

 אגודת מזכיר . . . הכיוזנים״ בכל החידושים
 ״מיזוג לעצמו איחל רון משה העתונאים

 ומזכיר המשורר . . . לבית־סוקולוב״ אויר
 ):52( כרוידס אברהם הסופרים אגודת

 בגילי בריאות. שנת לי שתהיה רוצה ״אני
 עדיין אמנם לבריאות. לדאוג מתחיל אדם

 לא כבר במכונה הברגים אבל זקן, אינני
 הרחבת לעצמי מאחל אני כן כמו משומנים.

 שחקן . . . חדור,״ מתוך ויצירה הדעת
 רוצה היה מרגלית מאיר אהל תיאטרון
 עובד הוא שבו בשטח להתרכז יוכל שהשנה

 תתחיל העברית ו״שהבמה התיאטרון, —
ומק בזבוז פחות דלנטטיזם, לפחות להגיע
בתיאט לשחק רוצה אני הישגים. של סימום

 הבאה ושבשנה רמה על שיעמוד עברי רון
אי או ציבוריים מוסדות הממשלה, יתערבו

ה של מדרכו׳ המכשלות את ויסירו שים
 וחוסר כשרון חוסר שהם העברי, תיאטרון

ה התיאטרון שחקנית . . . פנימי״ יושר
 מבריאות חוץ רוצה מרון חנה קאמרי
 הנהגות בחינת את ״לעבור בעולם, ושלום
שלי.״

★ ★ ★
וכ״ו הראש עד

 השחקנית ספק ללא היתר, לנצט בתיה
הסטטיס לפי תשי״ט. בשנת ביותר העסוקה

 הקאמרי, התיאטרון של הרשמית טיקה
 והצגות מחזות של יותר רב במספר הופיעה

ה הסטטיסטיקה אולם אחר. שחקן מכל
 בחדשי גם הכל. אינה התיאטרון של רשמית
 חלתה כאשר להופיע. בתיה המשיבה הפגרה

השח שהיא סמסונוב, תמרה השחקנית
 המציג הקטן התיאטרון של היחידה קנית

פיטר של בביומו מקוריים מערכונים

ס י1פ ן )
הקבוע: השבועי המדור מתוך מלוקטות השנה, מאורעות על שינים אישים של תגובותיהם

תשרי
 ■k יכול שאדם חושב ״אני התנ״ך: חידון בעקבות שלונסקי, אברהם המשורר •

^ הזונה.״ רחב של הטלפון מספר את לדעת מבלי גם מאוד אינטליגנטי להיות
חשון
 הישראלית: מדיניות־החוץ על בכנסת׳ ויכוח בעת כן־אליעזר, אריה חרות ח״ב •
 החוץ. כשר שרת משה של כהונתו בתקופת הישראלית, במדיניות שונות שגיאות ״היו
הסכין.״ את יד ובאיזו המזלג את להחזיק באיזו.יד לפחות אז ידעו תמיד אך

כסליו
 החוק בעד ״הצבענו כהן: אהרון של מעצרו אחרי יערי, מאיר מפ״ם ח״ב •

 בנפשנו שיערנו לא בטחון. לעניני מאוד רגישים שאנחנו מכיוון ענשים, דיני לתיקון
חלוצית.״ תנועה חברי נגד בו להשתמש שעלולים

טבת
 פוחת ערכו אשה: כמו הוא ״המטוס אל-על: מנהל *ארצי,* בן אפרים אלוף •

לגיל.״ בהתאם אלא לניצול, בהתאם לא
שבט
 — ראש בלי מסמר כמו הוא בן־גוריון ״דוד :ברזילי ישראל הבריאות שר •
במדינה.״ השלטון מראשות לעקרו ואי־אפשר בקיר נעוץ
א׳ אדר
יותר.״ גרוע להיות גם עלול אך להשתפר עשוי ״מזג־האוזיר החזאי: •

1148 חזה העולם14


