
אנשים
הי ראיון אלו

 בימי שהיה ומי לשעבר, שר־המשפטים
 גילה ירושלים, של הצבאי מושלה תש״ח

 ששת־הימים. מלחמת על דעתו את השבוע
 הרבה היו 1948 ״חיילי :יוסף דוב אמר
 האחרונה, המלחמה מחיילי גיבורים יותר

 מן עשירית רק או להם נותנים היו ולו
 היתה היום, של החיילים בידי המצוי הנשק

 9 שנה•" 19 מזה ומאוחדת שלמה ירושלים
 הבירה גם ירושלים: על מדובר כבר ואם

 פומביים, לערבי־ראיונות לאחרונה זכתה
 בתל־ ובחיפה. ביב—בתל כבר שיש כפי

 כמו במלונות, האלה הערבים מתקיימים אביב
ה מתקיימת בירושלים ואילו והילטון, דן

האח שבת בליל בבית־ד,הסתדרות. תוכנית
היפא הדת כוהנת שם רואיינה למשל, רון,
 אשת שהיא פוג׳ינומיה, קומיקו נית

 לפתע, פוז׳יצ׳וסה. דת של הגדול הכהן
 מהמראיין הכוהנת ביקשה הראיון, באמצע
 בקשתה את נימקה היא קצרה. הפסקה
מאלו קריאה הרגע בזה שקיבלה בעובדה

 מיל- והכוהנת והשתתק, נידה,ם הקהל הים.
 בקול עזה, בשירה ופצחה מילים כמה מלה

 הדו־שיח את שסיימה לאחר ורק סופראן.
 אגב: • הרחב. לקהל דבריה תורגמו הזה,

 יורם המנחה, התקשר תוכנית באותה
 מירו־ טלפונית ישראל, קול איש רונן,
 עם קצת לדבר כדי לפרנקפורט, שלים

י כ י י . א ן ת  רכישת על ממנו שמע הוא נ
 לארצות שידורים למטרת ,1 שלום האוניה

 תתחיל לא האוניה כי התבשר אך המרחב,
 תעלת את שיפתחו עד תפקידה, את למלא
לחנוך רוצה אייבי הטיבה: מחדש. סואץ

 — התעלה דרך השטתה על־ידי האוניה את
 ויפנה והפגנתי, סמלי לדבריו, שיהיה שיוט,

העו דעת־הקהל התעניינות את האוניה אל
 שוקיי־ אחמד של אישיותו על 9 למית.

 הנודע העתונאי אור לאחרונה הטיל רי
ל הצרפתי לררנזונד כתב דולו, אריק
אש ״בנובמבר רולו: סיפר המרחב. ענייני

 שני אלי שלח שוקיירי בקאהיר. הייתי תקד
באמצעותם וביקש פלשתינאים סטודנטים

שבוע פסוקי ה
מו חברון, ראש־עידיית 9

השר על אל-נ׳עכרי, עלי חמר
 אותו שכינה טוקאן, אחמד הירדני

 ממשפחה שהוא ״אף־על־פי ״בוגד״:
 שכשם יודע אחד שכל הרי נכבדה,

 כן דבש, רק מכילה שצינצנת־דבש
 משהו יכיל שפח־אשפה יתכן לא

אשפה.״ מלבד אחר
יוסף המחוזי השופט •
ם לפ בתל־אביב, דיירים בתביעת ל
 מגורים בדירת המצוי בית־כגסת נות

 ״לא השכנים: מנוחת את והמפריע
 תיחשב תפילה יהודית שבעיר יתכן

כמיטרד.״
שני שמואל העתונאי 9
דיין: משה שר־הבטחון על צר,
 כל בראש, לצעוד יכול אדם ״אין
ל רוצה הוא לאן החליט לא עוד

הגיע."

 שהוא מידידי, אחר, כתב ועם עמי ראיון
 בשטף הראיון את פתח הוא השמאל. איש

 ואמרתי הצטחקתי דד,־גול. לגנרל שבחים
 בעיני חן לשאת שלא עשויים ,דבריך לו:

 בצרפת...׳ האופוזיציה איש שהוא ידידי,
 בהתקפה שוקיירי פתח היסום, כל ללא ואז,
 הגנרל את תיאר הוא דר,־גול. נגד עזה

 אל בפנותו כן, ואחרי נורא. כאימפריאליסט
 ואמר: פניו כל לרוחב התחייך הוא שנינו,

 9 מרוצים׳.״ שניכם שעכשיו מקודד, ,אני
 רבים אזרחים הפסידו הכנסת, פגרת בגלל

 של הביניים קריאות לשמע התענוג את
 לרגל מחוש, ליהנות יכלו השבוע הח״כים.
 יוסף אמר בתקציב. שדן המיוחד המושב

 היתד, ורוסיה ״הלוואי גח״ל: ח״כ סרדין,
 לפי לחיות במקום הרגשות, פי על חיה

 הצאר מתקופת האימפריאליסטיים האינטרסים
 שמואל מק״י ח״כ אותו שיסע הגדול.״ פטר

 פטר את מכיר אתר, ״מאיפה מיקוניס:
למד בה ״מהגימנסיה סרלין: ענה הגדול?״

תי!״

ת פקודה הי מ א
 חיל־ מפקד הוד, (״מוטי״) למרדכי

 תעמולה לנהל כיצד משלו שיטות האוויר,
 בדרום־ ביקורו בעת הנה, בחו׳׳ל. ציונית

 במקום, הציונית ההסתדרות כאורח אפריקה
 ב־ ,המלחמה כי הנלהבים, למאזיניו סיפר
 לסואץ המסע רבים, שבועות ארכה 1948

 לאחרונה, ואילו שעות, 100 ארך 1956ב־
 56ל־ רק צה״ל נזקק הימים, ששת במלחמת

או המסקנה: התעלה. אל להגיע כדי שעות
לישראל לעזור הריצים טובים, יהודים תם

בהרצליה אודה ואשתו אזנאבור
אשתו את לא אותו שיטרידו

 לעלות עכשיו כבר חייבים הבאה, במלחמה
ל באיחור יגיעו אחרת בארץ. ולהתיישב

 האלוף גירסת לפי שיהיה, הרביעי סיבוב
 • קודמיו. מכל יותר קצר דגניה, בן

 לישראל, חזר וילנר מאיר רק״ח ח״כ
הקומו הבירות במרבית ארוך מסע לאחר

לכן הכושר. ובמלוא מרץ מלא ניסטיות,
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מהנדס: התואר לקראת
 הנדסת • אלקטרוניקה הנדסת •

כנין הנדסת • ייצור הנדסת • מכונות
 שנים. 4 במשך ערב בשעורי

 האגודות אחת למבחני יוכנו הסטודנטים
הבאות: הבריטיות
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מקצו בתי־ספר ובוגרי בגרות תעודת בעלי מתקבלים
מספ בלתי השכלתיים נתונים בעלי מועמדים עיים.
אחת. שנה של הכנה לקורס להתקבל יוכלו קים,
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10x001) זתזצמפזתאט
שנים. 4 במשך ערב, בלימודי

הקשו למקצועות להתמחות המתעתדים עבור חשוב
וכו׳. ביטוח סטטיסטיקה, במחשבים־אלקטרוניים, רים

בגרות, תעודת בעלי מתקבלים
)001100111-5( בחינות־תחרות. ללא
 כניסה במבהני לעמוד יחויבו אחרים מועמדים

ופיזיקה. במתמטיקה
 9 תיאורטית הנדסה 9 טכני שרטוט :שונות ברמות הבאים, הבודדים המקצועות לימוד של אפשרות קיימת
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רמות, לפי יסווגו המועמדים
מיון. למבחני בהתאם

ועל־תיכונית. תיכונית ברמה כתות קיימות
 תלמידים יתקבלו זו בפקולטה
כניסה. מבחני ללא

ה העולם 1568 הז




