
נפתחות
כתות

ת ו ש ד ח

ת י ל ג נ א
 למתקדמים (למתחילים

ולמשתלמים)

* י ל ג נ א
״ ר ח ס ם י

19.3.61 ביום
ח ו ו ו ח י ם ס י ס נ ד ו מ *  ח

! ו י ח י ז נ • ו ט י ה ר נ ל ׳ ג * • ל וו ש

י נ ם ת0א / ב € ח /

^7/7ו7/ן(!#1!ז/ ״ ל / ז7ו / 
ת1ג ק ח א/ /3/ '17א

26.3.61 כיום
 ס • <\ ג ד 1 וו 9 ה וו ז ר ד ת * ה

י ■ * נ ו א ח0ר1ח מ י * ב ש י ב א ־ ל מ

ם י ס ר ו ק  
ויסודיים מקיפים

 של ביניים לבחינות הננה
 מוסמכים חשבון רואי

 ג׳ סוג חשבונות הנהלת ^
 למתקדמים חשבונות הנהלת .)ן;

ד׳ סוג
26.3.61 ביום

ת י ו ו ת י ס ה י ט נ ד ו י ו ש  ח
י ה ש ט י ס י נ ״ נ ו א ל ח ג ש י נ א ־ ל ת

 של טכני שרטוט *
מכונות

 של טכני שרטוט *
בנין

26.3.61 ביום
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□1אנש
בן ה א ק רי מ א ב

 בירושלים, השבוע שנודע (נכון) סיפור
 במשרד ומרירות האוצר במשרד גאודה עורר

 אכן, אבא החינוך שר גיבורו: החינוך.
 שמסתבר, כסי אמריקה, את לגלות שנשלח

 אשר אשכול, לוי של מפורשת פקודה לסי
 סיב־ ביישוב לו מפריע רק אבן כי החליט

 מגלותו סנה אבן התיכוניים. המורים סוך
 ביקש מסויימת, ממשלתית לאישיות במיברק

 לו שירשו כדי אשכול אצל יתערב שהלה
 הסכים זו מהתערבות כתוצאה ארצה. לחזור

. אבן של שובו להקדמת אשכול .  לד״ר .
 הממשלתי בית־החולים מנהל שיכא, חיים

 ב־ המלחמה עבור הפרם מגיע בתל־השומר,
 בית־ למנגנון לצרף רצה שיבא ביורקרטיה.

ל שידאג מיקצועי גנן שבהנהלתו, החולים
בק ביתני־החולים• סביב גינות־הנוי, טיפוח
הברי משרד על־ידי נדחו זה למינוי שותיו

מנג של ניסוח הגנן בתוספת שראה אות.
 כאשר פיתרון. מצא שיבא בית־החולים. נון

 של חדשה רשימה המשרד לאישור הגיש
 רשם שלו, בבית־החולים נזקק להם רופאים,

 נננולוגים. 2 גם ג׳ניקולוגים 2 הסעיף ליד
 לשני זכה ושיבא הבקשה את אישר המשרד

. אחד במקום גננים . ה פיקוד אלוף .
 ו־ כצייר גם ידוע יפה, אברהם דרום,

 הנגב. מרחבי של ביותר הנלהב חובב־הטבע
 התל־ לגן־החיות יפה הביא שנתיים לפני

 השם את הנושאות נדירות חיות זוג אביבי
 קטנים. לתנינים והדומות הצב״, ״חרדון
 ושאל בגן־החיות זמן כעבור ביקר כאשר
 גן־החיות, מנהל לו סיפר חיותיו, אודות
 ראש של ביקורו בעת כי גופר, ברוך
 הנגבית, בחיה התאהב הוא בגן, קלן עירית
 לגן־החיות כמתנה החרדונים שני את ביקש

 מתרגיל צפונה בשובו השבוע, עירו. של
ב טרמפיסט האלוף איתו הוביל הצנחנים,

 נוסף, חרדון־צב מכוניתו: של המיטען ארגז
 זה היד, הפעם בתל־אביב. לגן־החיות מתנה

ש בוויכוח . . . נקבה אולי או זכר, רק
 הדרכים על אילת עירית במועצת נערך

 אוסקר הציע לעיר, תיירים למשיכת
ש מיוחד, שלט להפיץ לעיר׳־ה פרידמן

 ישא ואשר הנסיעות סוכנויות בכל יוצב
 — לאילת בבואך ״התייר, הכתובת: את
 כאשר . . . בישראל- גם לבקר תשכח אל

 ההתיישבות מחלקת מנהל השבוע ביקר
 עזריה, במושב וייץ, רעגן הסוכנות, של

 שהבאתי זוכר עוד ״אני לתושבים: אמר
 אחד לעברו קרא במכוניות.״ הנה אתכם

 אותנו לקחת פעם! עוד ״תבוא המתיישבים:
 בעל שמש, ליחזקאל . . . חזרה!״
חות הוכחה יש בירושלים, שמש מסעדת

בחי בקרוב תתקיימנה הכל שלמרות כת
 לאכול, הנה הבאים הכנסת חברי ״כל רות:

 התחילו עכשיו איתי. מדברים לא פעם אף
ה שלום מה שלומי, מה פיתאום לשאול

 בת־ים עירית • . . הילדים״ ואיך אשד,
 של תערוכת־תמונות בקרוב לערוך עומדת
 ברצ׳יג־ חנוך לודז׳, יליד •היהודי, הצייר
 .1939ב־ הנאצים על־ידי שנרצח — סקי
 נמצאות הצייר של תמונותיו שרוב זן1מכי
 העיריה פנתה בארץ, פרטיים אספנים בידי

תמונו את להביא לאספנים דחופה בקריאה

כבודים. אש, שלום על־שם למוזיאון תיהם
★ ★ ★

דווי שידה רו ב ב
הב בהצגת להעלות עומד מילוא יוסף

 מקים שהוא החיפאי התיאטרון של כורה
 המחזה אוניל. יוג׳ין של פולו מארקו את

 ומקהלה תזמורת בלווי המונים הצגת ■הוא
 פסקין, דינה השאר, בין בו, וישתתפו

 אריק צור, בומבה כרלינסקי, זאב
ה התפקיד גרכר. ויוסי אינשטיין

 שילה, ליצחק הוצע פולו, מארקו ראשי
 מארצות־הברית. זאת למטרה יחזור שכנראה

בהצ להופיע שילה ממשיך בינתיים . ., .
הו לאחרונה האמריקאית. בטלביזיה לחה
 בסרט ברגמן, אינגריד של לצידה פיע

 של סיפורה לפי במלון אנשים הטלביזיה
 את ממלא הוא שם ובראשומון, באום, ויקי

 לסי הזקן. היפאני העצים חוטב של תפקידו
 בעתון ראשית בכותרת שהתפרסמה ידיעה
עומ ואר״מי, האמריקאי השעשועים עסקי

 להופיע גור, אביבה ורעייתו, שילה דים
 בברודוזיי. קאפקא, פראנץ של הטירה במחזה

 ברודחיי בין לבחור איפוא, יצטרך, שילה
 בטרם יהסס גרבר יוסי גם . . • לחיפה
 יוסי, החיפאי. לתיאטרון להצטרף יחלים
 באחת נפגש באל־פל, כדייל בינתיים העובד

 לי* עם ליוהאנסבורג האחרונות מטיסותיו
 אנגלי, תיאטרון במאי שאח, אונרד

 שאח כשראה באנגליה. בזמנו למד אצלו
 להשיג הבטיח נדהם, כדייל, עובד יוסי כי

 יוסי קיבל השבוע בתיאטרון. תפקיד עבורו
 במחזה להופיע שאח לו מציע בו מברק,

 . . . ביוהנסבורג שיועלה למניין, העשירי
ה הישראלי הפנטומימאי ארקין, ג׳וקי
 להחליט יצםרך לא בארצות״הברית, שוהה
 אחר. בעניין אלא הופעה, למקום בקשר
 השבוע מכבר. זה מובטח ההופעה מקום
 מודרנית לאמנות במוזיאון ג׳וקי הופיע

 שם ערך לאחרונה ברסיטאל־יחיד. בניו־יורק
 לעומת- קריאה. ערב דה־סיקה ויטוריו

 לאשה. בקשר להחליט ג׳וקי יצטרך זאת
שעם היפהפיה, השריון סמלת בנק, לאה

 שלה ג׳וקי אל מיהרה מצד,״ל שיחרורה
 אחת בזרועות תפוס אותו מצאה בניו־יורק,

 רפינלסון . . . האמריקאיות מתלמידותיו
 להסתדר אפשר כי זאת, לעומת הוכיח,

 בניין לבנות בזמנו ניסו באילת בארץ. גם
 החום. בפני שיעמוד כדי מקורי, בפאטנט

 — קומות שלוש בן בניין בנו עשו? מה
 האדמה. לפני מתחת נמצאות מהן ששתיים

 בבניין מת. הפאציינם אך הצליח, הנסיון
 עלתה שבנייתו אלא — מאוד קריר אומנם

כ ניצב שהבניין מכיוזן לירות. אלף 100
 רפי, אותו שכר הופכין, לה שאין אבן

ביש הראשון מועדון־הלילה את בו ופתח
 העליונה בקומה הקומות. שלוש בן ראל
ו בר: — באמצעית מסעדה: הקים הוא

 כפי נשאר השם בידור. מרתף — בתחתית
 הסוף שכעת אלא העולם, סוף — שהיה
 להכיר אי־אפשר . . . באדמה עמוק נמצא

 ידעה שלא גילה, אלמגור. גילה את עוד
 כבר מדברת צרפתית, מילה שבוע לפני עד

 מסויי־ משפטים רק כי אם שוטפת, צרפתית
 עליה אשר הטכסט את למדה היא מים.

 מיואשים, עשרה לי תנו בסרט להעלות
ה הישראלים עם . . . בנגב עתה המוסרט

 גם לאחרונה נמנה נוסף, בסרט משתתפים
 זווית תיאטרוןן שחקן' צורי, אברהם

 החיפאי, התיאטרון מועדון זמרת . . .
ב להופעה מיהרה אנקורי, מרגלית

 האופנוע חברה. של אופנוע גבי על מועדון
 מהומה .. . ברגלה נפגעה ומרגלית התהפך

 בו בהרצליה, ואלידור במלון השבוע פרצה
היש הכדורגל ניבחרת שחקני מתאכסנים

 הדירים פרצו מאוחרת, לילה בשעת ראלית.
 באותו שהתגורר גלזר, שייע בצעקות.

 כולו החדר אותנו!״ ״מרעילים צעק: חדר,
 החדר מיושבי שאחד התברר גז. מלא היה

 גרם החימום, מיתקן עם בלילה התעסק
. גאז לדליפת .  תל־אביב, מכבי כדורגלן .

 ועדודהמש־ על־ידי נידון ריגל״ יהושוע
 לאי־השתתפות הכדורגל התאחדות של מעת

 שהשופט אחרי חודש, במשך במישחקים
 שעה בהעלבה, אותו האשים פריד אוטו
המיגרש. מן ירד כאשר כף לו שמחא

1<>בו1ח< <ץ•1§ס
 מסא״י צעירי בכנס מדבריו ציטוט בהכחישו דבר, כתב הורוביץ, דן •

 מעצורים: כל חסרי הם ובן־גוריון פרס דיין, שהאדונים אמרתי ״לא הצעירים:
לא ותו מעצורים חסרי הם ופרס שדיין אמרתי

 כללית. כסנוסביה של ארץ היא ״ישראל : הו״אכן שולמית המשוררת •
 צבעם, הכסס־, מצבם שום על עמדתם, שום על מוצאם, שום על אנשים מפלים
נשים.״ היותן על נשים אפילו מפלים משתייכים, לו הלאום

 הש־מר־ בביטאון לאילת מסע של בתיאור עין־השומר, קיבוץ בן אשל, רן •
 המפכה הזעם קיפאון עם הלוהבת, הדממה בזעקות ״נישאים החומה: טל הצעיר

 שנירומו הסלע בחניתות העצור, הכוח במחווה לכודים המצולק, השחם של בקדרותו
 בפזרנות שנפרש המסמא, אסור הצהוב משטחי נוכח כישופים לכחול בתיגור
ההרים לפאתי לוקק שחרורית, קנל בכתמי נקוד רשולה,

 לביא דליה של צילומי־העירום על בתגובה קיסרי, אורי העתונאי •
 מה בדיוק יש לביא לדליה כי להיווכח, ההזדמנות ניתנה ״לכולנו הזה: בהעויס

בארדו.״ לבריג׳יס שיש
 בטכסט המטבע, של השלישי הצד הישראלי הסרט במאי מרקר, כריס •

 שאין — הוא ישראל על המכביד ביותר הגדול אי־הצדק ״אולי סרטו: את המלווה
בלתי־צודקת.״ להיות הזכות לה

 אין תרזו ״אם השמנים: לאגודת סיסמה בהציעו ישראלי שמעון הזמר 0
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