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 באותיות הפרטים את מלא המצ״ב, הטופס את גזור
 .גבי על מלאים. פרטים לביתך ותקבל ברורות
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שלח המין בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
לו נזקקים שאלפים הספר למכירה ונמצא הופיע

המין יסודות
קליין פ. ארנולד ד״ר מאת

 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360ם־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכנות גלדה בצורה

בעולמנו. ואשה גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים הטיות בכל להשיג
 ת״א ,1 תקוה פתח דרך נרקיס, לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או

 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארוז לך יומצא הספר
חשבוננו. על המשלוח דמי

 תמיד הוא הזה העולם של המערכת צלם
 שניצבו ראשי־המדינה אותו מכירים דמות.
 המדינה פושעי אותו ומכירים מצלמתו, לפני

 גם אותו מכירים מעדשוחיו. לחמוק שניסו
 תמיד תופס הוא כי צלמי־העתונות, עמיתיו

ביניהם. בכירה עמדה
 הרחבה המיסגרת עוצבה השנים, במרוצת

 מהם אחד כל אבל צלם־המערכת, עבודת של
המיוחד. האישי סיגנונו פי על בתוכה נהג

 רק אולם צלמים. כמה עובדים במערכת
 משלוש למעלה מזה ״הצלם״. הוא מהם אחד

 הזקן בעל מן, יגאל זה תפקיד ממלא שנים
 גימנ־ של ונועם־ההליכות הבלונדי, ההרצלאי

 את שהנציחו הן ואצבעו עינו ביישן. זיסט
 השנים של והמסעירים הגדולים המאורעות

האלה.
 למישנהו, אחד חשוב צילום בין תמיד, אבל

 עינו תרה גדול, מאורע הנצחת כדי תוך
 יופיעו לא כי מראש ידע שהוא תמונות אחרי

 ורק שלו, הפרטיים הצילומים אלה בעתון.
 להנאת אותם מציג הוא רחוקות לעתים

חברי־המערכת.
ב אלה כצילומים כמה הופיעו השבוע

כן מן: יגאל
ב שהוא מרום, פטר של אלבום־הצילומים

ממי נופלת שאינה אמנותית יצירה כללותו
 של מצילומיו שניים בעולם. האלבומים טב

 הצד את מגלים והם זה, בעמוד תמצא יגאל
 כאשר כי הפרטי. הצד — אמנותו של האחר

ה בנושאים בוחר הוא להנאתו, מצלם הוא
 רחוקים — בחיים ביותר והאידאליים שקטים

והאכז הדחיפות ההמולה, מן האפשר ככל
צילום־חדשות. של ריות

 ,27ה־ בן יליד־ירושלים שיגאל, מפני אולי
 (לפני שלו הצילומית הקאריירה את התחיל

 נטורי של סוערת הפגנה בצילום שנים) חמש
מש תמונות באותן ולא בירושלים, קרתא

 מתחיל. צלם כל של שלוות פחתיות
★ ★ ★

 הממשלה כל נגמרו. לא עוד הבדיחות
 נגדן יצא המערך כל למלחמה. נגדן יצאה
ו אותן, התקיפו העיתונים הסברה. למסע
וקיימות. חיות עדיין הן עזר. לא דבר שום

ל לצאת העליונים במוסדות הוחלט לכן
ל ופשוט החזיתות, בכל אחרונה, התקפה

 הש״ב אנשי כך: תתנהל הפעולה אותן. הרוג
 מקום בכל וימוקמו הארץ, חלקי בכל יפוזרו

ומעלה. אנשים שני בו שמתגודדים
 יכנסו בדיחה, לספר יתחילו כשהאנשים

 את יפתח נניח מישהו לפעולה. הש״ב אנשי
ה הבדיחה את מכירים ״אתם ויאמר: פיו

״שלום מגדל על עלה אשכול זאת? . . . 
 לדבריו יכנס (שונאי־בדיחות) הש״ב איש
 לא זה מדבר? אחה מה ״השתגעת, ויגיד:

 לעשות לאשכול יש מה שלום, מגדל היה
 ההסתדרות.״ בניין היה זה שלום? במגדל

 ית־ שלום!״ מגדל עם היא הבדיחה ״אבל
 לו: יענה הש״ב ואיש המספר, איתו ודכח
 רוצה אתה הבדיחה. איך חשוב זה ״מה
 לא?״ הדעת, על יתקבל שזה

 בסוף יתפשרו הם ממושך ויכוח לאחר
 לגג עלה אשכול ״אז תל־אביב. עיריית על
״תל־אביב עיריית של . .  המספר ימשיך .

ב או ״במעלית אותו: יפסיק והשין־ביתניק
רגל?״
 כבר העניין כל לגג, יגיע שאשכול עד

 איך לשמוע ירצה לא ואיש לכולם יימאס
ממנו. נפל הוא

 פיו את יפתח אחר שמישהו לפני ואז,
 השין־ביתניק:. ישאל חדשה, בדיחה לספר
ו אשכול על הבדיחה את מכירים ״אתם
 גשם, ירד שלא חשב שהוא המטריה עם ספיר
 בחורף, היה זה כי גשם, ירד כן בעצם אבל

 אתם זה, על הודיע לא בכלל שהחזאי למרות
 הזאת?״ הבדיחה את מכירים

 לו להגיד יוכלו הם כלום, להם יעזור לא
 אותו לבקש יוכלו והם זה את מכירים שהם

 יוכלו הם משהו, ישיר אולי לספר שבמקום
 שמשהו לו ולהגיד הרגליים, על לו לדרוך
 יעזור, לא דבר שום מאחורנית, לו נשרף

הסוף. עד תפקידו את יבצע הוא
 וכמה כמה ככה להם יהרוג שהוא אחרי
לשוחח יאוש ברוב יתחילו הם בדיחות,

מנגן מן: יגאל
 ילך הש״ב ואיש נשים. וגרבי שמלות על

אחרים. לאנשים הלאה

בדי יש זאת בכל כי חבל. קצת יהיה זה
 לשמוע טוב אשר טובות, פוליטיות חות

ב הפוגעות מבדיחות־הזוזעה להבדיל אותן.
מנהיגיה. בחולשת ולא עצמה מדינה

 פותת הש״ב, מזימת את לסכל כדי לכן,
 שייקראו — קוראיו בין תחרות הזה העולם

 הבדיחה על — בדיחות) (שוחרי ש״ב הם אף
 הבדיחות מיבחר ביותר. המוצלחת הפוליטית

ולמחברים יפורסם, ביותר והרעננות הטובות

רצונך
בגרה
חסון

ושרירי
ם הסברה חוברת לקבלת נ י ח  

אל פנה
הגוף לפיתוח מכשירים

תל־אביב 4915 ת.ד.

תזכיר
ה • מ י נ כ ל ה י ש ר ו . א ר ה ו  בהיכל סילבסטר נשף של הגדול הבזיון אחרי ז

תיו נגד הקהל התקומם בו התרבות, חו  ),1531 הזה (העולם זוהר אורי של התפלות בדי
הר הודיע יותר, בדרן יהיה לא הוא הבמה. מן לפרוש החליט כי עתונאים, במסיבת זו

ם סרטים. במאי רק אס כי תיי  מכירת על במשטרה, תיק התרבות היכל נגד נפתח בינ

זה. למופע בעמידה כרטיסים
ו • י ן ל ס ם ע י י ט ר פ ל ה ר ש פ י . א ל א ר  שהוקם הבנייה־הטרומית, מיפעל ה

תו משקיעים, קבוצת על־ידי בכרמיאל מ  ),1490 הזה (העולם הממונה־לשעבר של ביוז
ה מיפעל השיכון. משרד על־ידי השבוע נרכש תנו מכניס, עסק להיות נועד ז  וני

ליון שישה בסך הלוואות־פיתוח לו הבסיס נשמט הפסקת־הבנייה בגלל ל״י. מי

הממשלה. לבעלות הועבר ההלוואות ולכיסוי מתחתיו,

1532 הזה העולם2


