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 במועדוני מנגן משיוז־כרמלי יוסי כאשר

 שלו, החשמלי העוגב על תל־אביביים לילה
 ורוקד, מקפץ הוא ומלואו. עולם שוכח הוא

 כאקורדיון, מכה וצוחק, צועק משתולל,
מוזרים. ורעשים מגוונים צלילים ממנו מפיק

 בחור להיות יוסי חוזר הבמה, מן ברדתו
שנו 23 למרות וילדותי, ביישן ושקט, צנוע
 מוצארט את ומעריץ הכלים אל נחבא תיו,

 הארוכות שערותיו עם ובהתחשב ובטהובן.
כך. כל מפליא לא אפילו זה

 אלה ארוכות שערות האמת, למען כי, אם
 אחת הן מבוטלות. לא צרות ליוסי גורמות
ל אליו נטפלת המשטרה שלדעתו הסיבות

מזומנות. עתים
 בדרום לביתו בשובו אותו!" ״עזוב
עוצרת המאוחרות, הלילה בשעות תל־אביב,

 חמישה־עשר איזה בממוצע לילה כל עוצר
 תעודות־ את בודק שיזדהו. כדי רק איש.

 לדרכם. חופשיים הם ואחר־כך שלהם הזהות
 זה בלילה. ככה זה את עושה שוטר כל

הציבור.״ לטובת,

דרכי־אדם
צעיר

בנשמה
 ויטמן פתח שנה, מארבעים יותר לפני

 ומאז בתל־אביב שלו חנות־הגלידה את
 הישנה חנותו בפינת יושב הוא היום ועד

 אחרי בהנאה ועוקב אלנבי רחוב במרכז
שלו. הגלידה את המלקקים
 גם בתל־אביב נולדו שנות־בראשית באותן

ל שהפכו אחרים, ובעלי־מקצועות עסקים
 כמו בדיוק התל־אביבי ההווי של חלק

ויטמן.
 ה־ בן זילברברג ינקלה הוא מאלה יאחד

 (״חם שנה 41 כבר זה מוכר־כעכים ,73
תמרור־נוף בייגעלעך!״). טרי בייגעלעך!

משיח־כרמלי יוסי מופה
הציבור? לטובת

 מעלה ניידת־משטרה, קבע, דרך כמעט לידו,
״אפי מורטת־עצבים. לחקירה למכונית אותו

 טוען לי,״ עוזרת לא תעודת־־הזהות לו
ה זאת באמת אותי שמחשיד ״ומה יוסי.

 ביד סוחב שאני שלי, העוגב של מזוודה,
שמאל.״ ביד התלבושת, עם והתיק ימין

 ניידת־משטרה, עצרה שעבר, בשבוע גם
 היה ״זה הוא: סיפר יוסי. את הלילות, באחד

ו עייף הלכתי לביתי. בדרך בבוקר, בארבע
 ניידת הגיהה לפתע ושרקתי. מההופעה סחוט

ב עצרה היא באורותיה. אותי וסינוורה
 שניים אלי. ירדו שוטרים וארבעה חריקה
 מילה לי לומר מבלי — בידיים אותי תפשו

 מה אני, מי אותי לשאול נזכרו כך אחר ורק
 ואז להם הסברתי גר. אני ואיפה סוחב אני

המזוודה. את לפתוח לי אמרו
 נפל המזוודה את לפתוח ״כשהתכופפתי

 אצלי מחזיק אני אותו הקטן, המברג מכיסי
 אחד זה את ראה רק בעוגב. תיקונים בשביל

 שתי לי והוריד עלי זינק הוא השוטרים,
 המכה מעוצם נדהמתי עצומות. לחי סטירות
 שתי לי החטיף הוא ואז הכביש על ונפלתי

 מתפרק. שאני בטוח הייתי בצוואר. מכות
ברזל. של יד לו היתד,

 שעמדו והשוטרים הכביש על נפל ״העוגב
 תיכף הם נפל. מה לראות קפצו בצד אז עד

 אתה מה מטומטם! וצעקו: אותי זיהו
 ב- שמנגן הילד זה אותו! עזוב מרביץ?

חשמלי!״ אקורדיון
 הביתה יוסי כשהגיע להכות!" ״אסור

 למפכ״ל בתלונה פנה אביו ילד. כמו בכה
ל אחר פתרון מצא עצמו ויוסי המשטרה
ב לילה כל מאז שב הוא הליליות. בעיותיו

בטוח!״). זה אבל כסף, עולה (״זה מונית
פר את זוכרת שעדיין תל־אביב, משטרת

ה ואת רועה־זונות שנחשד הילד הכאת שת
 פתחה בציבור, עשה שהדבר הקשה רושם

 המכה. השוטר את איתרה טרם בחקירה,
 שוטר ״לשום כי והודיע חזר דובר־המשטרה

.לאיים או להכות אסור .  הוא אם אפילו .
 אורחים לעצירת בקשר כי אם באיש,״ חושד

 הדבר כי דעתו את הביע הוא הלילה בשעות
והגיוני״. ״מקובל הוא

״אני אחד: שוטר־מקוף זאת שהסביר כפי

 יום־טוב קובה הוא אחר ותיק תל־אביבי
 36 זה שלו העגלה עם המסתובב ,68ה־ בן

 בק־בוקים, הקריאה את הנציח ואשר שנה
 בקבוקי״ יצרני כי והמתלונן בק־בולוים
שלו. הפרנסה את הרסו הפלסטיק

 בן שוורץ מוישה הוא בכולם הותיק אך
 תל־ בחוצות שנה 42 זה המכריז 73ה־

 משחיזי־ לבחיר שלייפען! שלייפען! אביב
 כמו חי לא (״אני תלונות אין הסכינים

 הסיבות ואחת ייתכן חי!״). אני אבל מלך,
ה — שלו התחביב היא נפשו לשלוות

 שאני האנשים כל ״את מצייר הוא ציור,
 עצמו את מצייר גם והוא ברחוב״ רואה
 שבפנים, ״בגלל זה צעיר, די בציור ויוצא

צעיר.״ אני בנשמה,

החי
אי בירושלים הרצועה. התרת •
 את הכנסת של וועדת־החוץ־והבטחון רחה

 דאגה חגיגית, לארוחת־צהרים צד,״ל אלופי
 דג השאר: בין שכלל מעודכן, לתפריט

 עמק־ סלט רמת־הגולן; ברווז מפרץ־שלמה;
ששת־הימים. וגלידת איילון
ה את צה״ל ריכז בעזה !תיל־תק •

ל מעבר העברתם לשם המצריים אזרחים
 מקדימים מהם רבים אצל כי גילה תעלה,

 לשעון־הקיץ בהתאם אחת, בשעה השעונים
 הלא־כל־כך־מקורי ההסבר את קיבל המצרי,

 ראו לא לקול־קאהיר, להאזין רגילים הם כי
 קול־ישראל, לפי שעוניהם את לכוון צורך

קול־קאהיר. אחר אחת בשעה המאחר
מבק ניצלו בחברון כחידה. זכות <•
 סוחרים של בורותם את ישראליים רים

 מהם רכשו הישראלי, המטבע בטיב מקומיים
 כרזות־ ,בחירות של לירות תמורת סחורה

ה הלירות ודמויי חסרות־הערך התעמולה
 ערב אחת מפלגה הפיצה אותן ישראליות,

השישית. לכנסת הבחירות
ה חברי החליטו בירושלים עצור! •
 בצורה להגיב דתית כפייה למניעת ליגה

 ראש־הע־ר מת־ר בה הקלות על מקורית
 נטלו השבת, ביום רחובות. של סגירתם את

או הציבו כניסה׳!,־ אין תמרורי שני עימהם
עצמו. ראש־העיר של ביתו לפני תם

לעתונאזת הספר בית
ע י ד ו מ

הבאים, לקורסים ההרשמה החלה
 —תשכ״ח הלימודים בשנת שיתקיימו

1967/68
בישראל מסוגו היחיד הספר בבית

להק היא הקורם מטרת :לעתונאות קורם *
 העתונאות, במקצוע ומעשי עיוני ידע נות

 והחקירה ההבעה הכתיבה, יסודות את וללמד
העתונאית.

 במסגרת ויחסי־ציבור: לפרסום קורם *
 תכניות־ בהכנת התלמידים יעסקו זה קורם

 ילמדו וכן בצוען, ובדרכי ויחסי־ציבור פרסום
ההמונית. התקשורת בדרכי הנכון השימוש את

 הסרטים תעשית !תסריטים לכתיבת קורס *
ש הכללית והטלביזיה המתפתחת הישראלית

 בפני חדשים אתגרים יעמידו בקרוב תופעל
 ארוכים תסריטים לכתוב שילמדו התלמידים,

וטלביזיה. קולנוע לסרטי וקצרים
 מיועד הקורם :בטאונים לעריכת קורס *

מפ ארגונים, מוסדות, גופים, לנציגי להקנות
 עריכה, בכתיבה, ידע פרטיים ולאנשים עלים

עלו בטאונים, של לאור והוצאה הפצה מימון,
שונים. מסוגים וכתבי־עת נים

| 6.9.1967 הלימודים פתיחת יום ]
:והרשמה מלאים פרטים

8—4 השעות בין אחרי־הצהרים יום כל
אמריקה ציוני בבית

ל רח׳ א ב ,1 פריש דני בי א תל־

לפתות הרשמה
י״ב י״א, י׳, ׳ט׳
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 וגופנאות מכשירנות מכונאות,
טייס. לקורס הכנה מטוסים.
נגרות. לבחינות הבנה בולל
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.24 הרצל ז נתניה

חדשים קורסים נפתחים החודש
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