
1*1 י1נ נ 1ו3כ
ת י ב ד *,11 ד11נ ר נ נ  ז
נ17ד7ג ז־דז סו *־ ר

ערב ,1963 יולי מוקדמות,
ערב ,1963 מאי בגרות,
ערב ,1963 דצמבר בגרות,
בקר ,1963 דצמבר בגרות,

פרטים
בערב 8 עד בבקר 10מ־

ח ) ת ט ה ^1ב ת1( מ111״ז ג י י י ג ז ב י ת ז

ה פ י  17 ביאליק ה
רי1=#1■י*- י י  יואל בית ,33 יפו י

־ ב תז י ב ם א י י  76 אלנבי ד
ב ת<■ י ג 86 דיזנגוף 1זי.י=י א

1ב11 י1י1י1 ל א ד
0א'1ונ1רת1וחנו

החודש
חדשים קורסים נפתחים

 כנין שרטוט
 מכונות שרטוט

פנים ועיצוב ארכיטקטורה
רערב 8 יעד בבקר מ־סז והרטנזה פרטים

חת שחלו לה
ת מני תי ת! חצזגגי נז

ה ס  17 ביאליק מי
 יואל בית ,33 יפו ירוותוייס

א ס1י1תל- ו ו  76 אלנבי ד
ל נ ת ב! 86 דיזנגוף ן13אגי

ן > 3#א /

17 כיאליק
 יואל בית ,33 יפו

 76אלנבי ובל-אביבז-דינז
ן3בל-אבי.בןנ1 86 דיזנגוף י

יעוראיי 1130
ת ו ש ג ה ם ל י א נ נ ו נ

 חדש קורס נפתח
אלקטרוניקה - רדיו

בערב 8 עד בבקר 10מ־ והרשמה פרטים

 מתחילה ואני — תולתול על מכתב ״עוד
 על הממונה חברת־ר,מערכת איימה ליילל!״

 פורסם מאז כי ובצדק. המכתבים, מדור
 תול־ המכונה הסיאמי, החתול של מכתבו

 חדש, ביח שביקש ),1318 הזה (העולם תול
מכת של בלתי־רגיל בגל המערכת הוצפה

 על נימנו הכותבים אם לדעת קשה בים.
 או ישראל־סיאם, לידידות האגודה חברי
 היותו בשל בתולתול התעניינו רק שהם

בביתם. אותו רצו כולם מקום: מכל חתול.
 מאפרידר, רפאלי, אילנה למשל, כתבה,
 חמודים, בנים שני בעל, לי ״יש אשקלון:

 וגינה. גדולה חצר אוסקר, בשם ארנבת
 התולים אחרי משתגעת אני לזה ונוסף

סיאמיים.״
 מרמת־צבי: פישר, שמשון היה אחר מועמד

 אני לחתול. ומשתוקק רוצה מאד ״אני
 שיהיו מבטיח אני כי לבקשתי, שתענו מקווה

 אגב, וטובים.״ נהדרים תנאים אצלי לו
וחצי. עשר בן הוא שמשון

 תולתול של העיקרית שמישאלתו מאחר
הקיבוצ של מספרם רב מרחב־מחייה, היתד,
 חבר לוי, מאפרים אותו. שביקשו ניקים

 הסיאמי. בחתול מעוניין (״אני להבות־הבשן
 בעל הוא ,לחתול מציע אני ■אותו הבית

 בתל־אביב״) בביתו לו החסרים היתרונות
 שכתבה: צרעה, מקיבוץ שטראום ללאה ועד
רחב פה שטח־המחייה בקיבוץ. נמצאת ״אני

 גדל החודש בן המתוק תולתול אך בצה״ל.
 לבעלת־הבית היה שקשה לחיית־שחץ והפך

עליה. להשתלט
 לו שצר סיאמי, חתול עם עושים מה

 מסודרתז תל־אביבית בדירה המקום
 אבל לידידים. להעבירו ניסתה הגברת

 יעצה חברה צרה. ודירתם עירוניים, הם גם
 של למזכירו פנתה היא לעיריה. לפנות לה

 יומיים כעבור בויאר. אברהם סגן־ראש־העיר
 על רצינית, ידיעה אחרונות בידיעות קראה

 קשה: בבעיה עתה הטרוד סגן־ראש־העיר
 המטילה למיפלצת מקום־מיקלם למצוא כיצד
 ליד עירו. של שלתה אזרחית על אימה

 המפלצת של לא תמונה. הופיעה הסיפור
סגן־ראש־העיר. של —

★ ★
 אנשים צילצלו ריעתון הופעת בליל עוד

 ״ראיתי תולתיול. את לקבל מעוניינים שהיו
 ״ואני נערה, של מצייץ קול אמר אותו,״

 בו.״ התאהבתי אותו. לקבל מוכרחה
 ורק אך שיותן התחנן ?!ול־יטראל עובד

 שלי,״ לחברה במתנה אותו ״הבטחתי לו.
 תגמור — אותו אביא לא ״אם הסביר,
איתי!״

מפו יילות ובעלי קיבוצים מזכירי טילכנו
 ,,אני להשיב: צריכה היתד, לכולם אך ארות.

 נלקח.״ כבר תולתול מצטערת,
הזה בהעולם מכתבו הופעת למחרת כי

*

!1___
תודתור

 אני גן. וכן גדולה חצר בשפע, אוכל מאד,
 דבר אנא כמוך. סיאמיים לחתולים משתגעת

 הודיע משהו, סדר הקודמים, בעליך עם
 מבטיחה אני אותך. לקחת ואקפוץ — לי

 צורך יש אם מכל. והכל מצויינים תנאים
 לקבלן אפשר לחתולים יחסי על בהמלצות
מהקיבוץ.״ טלפונית,

★ ★ ★
 המכתבים מלבד כי הכל. לא עדיין זה

 הופנו אלה הטלפונים. גם באו והמיברקים,
 בפיה שהיה הסיפור החתול. בעלת אל

 את קיבלה כי הסתבר יותר. עוד מעניין
גבוה קצין שהוא משפחתי, מידיד החתול

 קצין אותו ניצה של הדירה בדלת צילצל
 ׳הזה בהעולם המכתב את קרא הוא גבוה.

 לאכסן יכולה אינך ״אם רב. רוגז ונתקף
הצהיר. מקום,״ לו אמצא כבר אני אותו,

 יחידה ■ של למטבח תולתול מסופח כיום
 הידיעות לפי הארץ. במרכז אי־שם צבאית,

לח לפעולתו. נרחב שדד, לו יש האחרונות
שלום. — ולהיילי־ד,יחידה תול

מכתרים
שסיגל״. ״דר תודת

 (העולם שפיגל״ ״דר נגד פעולת־הלילה
ותוצ שלה תופעות־חלווי והלאה), 1313 הזה

 של חיובי הד הגרמני בציבור מצאו אותיה,
 הם אם — קוראינו דמוקראטית. תודעה

 הבינו — לאו ואם תמיד עמנו מסכימים
 יותר מונח היה כף־ר,מאזניים שעל היטב,
שבועוז־חדשות. של גורלו מאשר
 האיגרת׳ על לכם להודות מבקשים אנו

לנו. ששיגרתם
שפיגל, דר מעדנת פטנקופר, האנס

גרמניה האמבורג,

הניצחיים הח״כים
 אינני כי טוען בר־שירה צבי הקורה■

).1318 הזה (העולם שח אני אשר את יודע
 איננו הנ״ל כי זאת, לעומת טוען, אני
 שהוא שעה כותב הוא אשר את יודע

של שורה שכח פשוט, הוא, אוחי. ״מתקז״

 להוסיף יש שמותיהם את אשר חברי־כנסת,
 ניצחיים, ח״כים של המרשימה לרשימתו
ה מהכנסת עור כותלי־הבית ביו היושבים
ראשונה.

 הנו למשל, (מפא״י), בר־רב־האי ח״כ
 על־ הוזכר שלא למרות פחות, לא ניצחי

 וכז (אחדות־העבודה), ניר נחום כמוהו ידו.
 מפלנה מזכיר גלילי, ישראל לסיעה חברו

 מרידור ויעקוב בז־אליעזר האדונים גם זו.
למוע השנים אותן כל בסשד שייכים (חרות)

 בר־ שכח אותם שמות, כמה הם אלה דו!.
 כבר אשר בני-האלמוות, 39ל־ להוסיף שירה
בעצמו הזכיר
 אם העיקר זה אין בי להדגיש עלי

 מנהיגים 69 או 52 ,39 בכנסת יושבים
 התוצאות אחת כי הוא יותר חשוב ניצחיים.

ב הממושכת ישיבתם עצם של השליליות
 בו מזלזלים שרובם היא, המכובד מוסד

 ואם המליאה. מישיבות תכופות ונעדרים
מפ שהרוב מתברר אזי ׳מופיעים, כבר הם
 נבח- נרדמים ולא־פעם מזעזעת, אדישות גיז

אחר. או זה סרק ויכוח בעת דינו
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