
מכחכים

בכנ שולחן״הממשלה שליד מכורסתו רגליו, על עמד
 ראש״הממשלה כשר״החקלאות. אמוניס ונשבע סת,

 מזג־ את ניצל זאת, לעומת בן״גוריון, דויד הוותיק,
שלו. עמידת־הראש את לכל והדגים האוויר

שהיה הוה ■9הוווו היה וה
* > ) 6 2 5 2 9 /

 את הביא שנה, 25 לפני שהופיע תה־, בליון.העולם
 גם פעם ברש(שהיה משה ההגנה אירגון נכה של הצעתו

ה 1959וב־ אצ״ל, איש  ובעבור בחיפה תחנת־דלק בעל ת
 — איתר להקים.ממשלת בסיני), תחנות־דלק בעל שנים,

 למדינה 11ת בשנה שנראתה הצעה מפא״י־, בלי
 תתה צינדלר־, ג,ה אותי נישק .כך המרכזית, הכתבה • ביותר כדימיונית

 היהודי הכוכב עם פגישתה על שבצפון, מתל־קציר קיבוצניקית של סיפורה
 באותם ביקר אשר בברוקלין), גתסל כאיירה מתליווד(שנולד גבה־הקומה

 המצלמות לפני שלביה, כל על בנשיקה, הסתיימה תאת הפגישה באתן. ימים
 של הצלחתו על סיפרה בכרמל״ .טלוויזיה • בול!) — בילבול חיבוק (מבוכה,
 אחת הלבנונית, הטלוויזיה של שידוריה את לקלוט צעיר חיפאי חשמלאי

 הגליון: בשער • ישנים מחלפים התקין שאותו במכשיר במרחב, הראשונות
 נכנסו באלת טיול בעת אשר תרושלמיות, התלמידות שלוש של דיוקנותיהן

שהדגן. מוקש, והפעילו ממוקש לבונקר־תחמושת

 חוזווים באזנ״ם, סינים עם מדנים
נכנסת נווד ומאווקא׳ הכתפיים על

הכנסת
ממוספרים ח״כים

 הכנסת של הח״כים 120 מתוך 50
 השבוע, עצמם, את הרגישו הרביעית

 התחילו הכל, אחר בבית. מייד בכנסת,
 שבה בכנסת, 12ה־ שנתם את השבוע

 כינוס מאז הפסקה ללא משרתים הם
 ירושלמי בבוקר הראשונה הכנסת
.1949 בפברואר מושלג

 אחרים סטטיסטיים נתונים הרבה
 שגילם שעה זאת. בכל מאז השתנו

 הראשונה חברי־הכנסת של הממוצע
 גילם חורשים, ותישעה שנים 47 היה

 הרביעית חברי־הכנסת של הממוצע
חודשים. ושמונה שנה 51 הוא

 לגמרי הטריים הח״כים 31 ואם
 כנסת בשום שרתו לא אשר בכנסת,
 כמה עוד יגלו סביבם, יסתכלו קודמת,
הקשי המיפלגה מעניינות: עובדות

 ממוצע: (גיל הפרוגרסיבית היא שה
 מק״י, היא ביותר הצעירה פלוס): 54

 הישראלית הקומוניסטית המיפלגה
 הוא ביותר הקשיש הח״כ שנים). 43(

 י ),75( ניר נחום העבודה אחדות ח״כ
 הציונים ח"כ — ביותר הצעיר

).23(נסים משה הכלליים
 17 הח״כים בין אחד. מארוקאי

 שלושה נשים, תשע מישפטנים,
 שני ואפילו אלופים שלושה רבנים,

 שלוש של הח״כים רצו ואילו רופאים.
 קואליציה, להקים הגדולות הערים

— רוב של בעיה שום להם היתה לא

 18 תל־אביבים, 38 הח״כים בין כי
חיפאים. ושמונה ירושלמים

 ארצות־ ניתוח הוא משעשע פחות
 צועדת פולין הח״כים: של המוצא
 ורק )30( רוסיה אחריה ),38( בראש
 23 עם ישראל באה השלישי במקום
הער הח״כים שיבעת (כולל ח״כים
 מארד יליד הוא בלבד אחד ח״כ ביים).

 ואחד(אבא חסין) אשר מפא״י קו(ח״כ
דרום־אפריקה. יליד הוא אבן)

טינשעשוה
קמינסקה אידה על

 רינה של במסיבה הייתי לא לא,
 אותי מעניין כך כל שזה חושבת את

דבר אותו הכל תמיד כבר לי נמאס

אנשים
רב 1א חכם
 אברהם הקשיש הסופר •

 הכנסת ח״כ שהיה אלמליז־ז,
 כבוד על השבוע הגן הראשונה,

 ששמע אחרי הספרדית. העדה
 אשר אשכנזי, רב על סיפור
באו אשה ליד מלשבת נמנע

 לידה, מקומו את ונטש טובוס
 אחריו, שבא ספרדי, שרב בעוד

 אשה, אותה ליד לשבת היסס לא
 זה ״בגלל השנון: אלמליח העיר

 — האשכנזים אצל לו קוראים
חכסד — הספרדים ואצל רב

אח שהרג ריזססע! נהזזכמטת אעס זד

חו איר צ ר  נ
באילת? ףלדוונ1

החקירה סעדת מדהימים גירויים
ד״״׳! *י-

1158 הזה״ ״העולם
2.12.1959 תאריך:

 מתים בהעצי□ אמש׳לי עם הייתי
 קמינסקה, אידה עם באידיש זקופים

 זה יש מה ככה? עלי מסתכלת את מה
 באידיש? שזה אפילו אמנות, לא

 כל לי נמאסו פשוט אחת. טיפשה
 הזמנה היתה לאמש׳לי וזה, המסיבות

 רוצה אני אז יש. מה איתה הלכתי אז
 מעניין נורא היה שזה לר להגיד
והכל. ואמנותי ומאלף

 עם פולניות המון שם היו כל קודם
 הכתפיים על וחתולים באזניים פנינים
 שרים. מיני וכל עיתונאים והמון

 רובינא חנה ישבה השנייה ובשורה
 למה. יודעת את מתוחה נורא והיתה

 שזה ראיתי התחילה כשההצגה אז
 הנה, מילה. כל הבנתי קשה לא בכלל

 לבחורה אמר הזה המשרד כשראש
 נורא לי היה זה א־שמייכעל גיב

מהר. התרגלתי אבל בהתחלה מצחיק
 קמינסקה האירה נהדרת היא
 היתה היא בחיי. זקנה נורא היא הזותי

 ובהתחלה כזותי. אירישע־סבתא כמו
 לה כשאומרים התבלבלתי קצת

 אבל בובה׳לה שזה חשבתי בובניו.
 וזה סבתא׳לה. שזה הבנתי אחר־כר

 אותה לשמוע משונה נורא גם היה
 את הספרדי ההובלה הפאסו את שרה

 לללה ללללה ללה ללה — יודעת
 באמת היא אבל באידיש. — ללה

 כי באידיש שזה אפילו נהדרת
וגבולות. שפות אין לאמנות

מודעי אבא
 אב, על לומר אפשר מה

 בגנות העת כל המתבטא
ילדו?

 הילד כי הודיע ששר־האוצר אחרי
 דפק־ ילד הוא עיסקת־החבילה, הזה,

 מתייחס מודעי כשיצחק ובכלל, טיבי,
 נולדה היא כאילו הזאת העיסקה לכל

 רגל או יד אין ולו מלאכותית בהפריה
 אחד: דבר רק לומר אפשר העניין, בכל
יתום. להיות מוטב כזה, אב עם

תל־אביב אברהמי, רחל

• • •
ה מד ערבית ע

שי־ איננו ויינגרטן הקורא

פסוק שר 1ק1פס
 פטירת על ההודעות כל

 טרם מאוד הן הפסוקו
_ זמנן!

 ״פסוקו' את שיפסיקו פיתאום מה
 שכאשר נכון )?28.11 הזה •.(העולם

בטלווי החליטו נפש, עד מים הגיעו
 עם פעם, מדי אותו לגוון כנראה, זיה,

 הפסוקרשל־ אבל פסוקו־של־מקום.
 לא־רל־ קטעים עם בעוז, ממשיך יום

 לא־רלוונטיים מפרקים וונטיים,
לא־רלוונטיים. תנ״ך מסיפרי
 אחת הצעה לי הרשו אז כבר, ואם

 רלוונטית כן שהיא הצעה לפסוקו,
 מסר: וגם ריח טעם, בה ושיש
קנה דברים ארבעה מפני 0  \ הזי

היראה, מפני האדם: על קופצת

ה ע ד ו , מ ׳ ! ר ו ז א ■ ו י ר ו נ נ ל

ם ה' יראי ציבור את להזהיר לנתוץ נדצאגו  ונלדדתת תפילין הקוני

דע לאוזר שמים ירא מסופר ורק אך לקנות  לצערגו כי ליו שנו

ת סטודנטיות וגם ערביים סטודנטים נם יש ולחרפתנו רניו המת ע

 הפרשיות את ומפיצים הכתיבה מלאכת את לומדים בגרפיקה עסקים

חר הפסולות סן מכל הקונים ב! לסו ד ה  הים רו לעשה! מות על לי

׳ ן י א ז ו ר ז א ז י מ ל ן י ז ר ו ז כ ל א

ערביים סת״ס מסוסרי האזהרה
מפריע זה למי

שי בעת אך מר-מיצוות,
 ביקר שלו המילואים רות

וגי הבסיסי בבית־הכנטת
מעניינת. הודעה שם לה

 ביום־השבת לעשות אפשר מה
 ואתה קר האוכל סגור, הכל במילואים?

 אז, שלך. השמירה לתורנות מחכה רק
 הלכתי שומר־מיצוות, לא שאני למרות
 היה הבסיס. של לבית־הכנסת בבוקר

 נוסו■!־ ודוקא חברה של מניין שם
 מצא הצפון־אפריקאי, שלהם, התפילה

בעיניי. חן
 היתה בעיניי חן מצא לא שמאוד מה

על־ידי שהודבקה הגיזענית ההודעה

י ללעוג למה

בנים מפני  י רעה אשה מפני בעסי
המילחמות. ומפני

שער־חפר שיבר, שימעון
• • •

תפוח ער עדיף תפוז
הדייאטה. לשומר עצה

 החשבון את בדיוק מבינה לא אני
המס עינב, עזריאל סוחר־הבשר של

 מקל־ עם דייאטה, עושה כשהוא תובב,
 ארוחה בין לעצמו, להוריד כדי הליכה,

 מן תפוחים למישניה דלת־קאלוריות
).28.11 הזה (העולם העץ

הספר לפי המכיל תפוח, לו למה

 (ראה בית־הכנסת דלת על אלמוני
 ערבית. עבודה מפני המזהירה גלופה),

 ערביים גרפיקאים אם מפריע זה למי
 סת״ם סופרי של מקומם את ימלאו
 תפילין תורה, סיפרי הכותבים (אלה

 ובלבד והולכים, המתמעטים ומזוזות),
נאמנה? עבודתם את שיעשו

רחובות ויינגרטן, חיים

טוב משמז שם טוב
 בו חוטאים חטא, זה אם
לא״אשכנזים! גם

 את המעברתים לאלה ללעוג למה
 עורר־הדץ שעשה כפי שמותיהם,
 מתנועת ברדוגו אברהם הירושלמי

 הזה (העולם השלום אל המיזרח
 שלארי־ ,בהבלטה הזכיר, אשר ),28.11

שיינרמן? אריק פעם קראו שרון אל
 שמות־ את המעברתים ספרדים אין

 שלהם, למחצה הערביים המישפחה
 שנולד לין, אוריאל הכנסת חבר כמו

ה (מן הגואל דויד ותת״אלוף אסולין
 ולאחרונה, החשמל חברת שטחים,

 ג׳ואלי שנולד הטבע), שמורות רשות
אביטלים? נהיו אבוטבולים וכמה
רוזנצווייג), רוזן(לשעבר רחל

תל־אביב

ממ אני קאלוריות? 117 בדיוק שלי,
קאלוריות. 75 רק זה תפוז. על לו ליצה

לציון ראשון עופרי, עליזה
• • •

 בדי, לרבת
עם להרגיש

למצחים, כרזת־הפירטומת
 מאויירת היא אם אפילו
 בכל מביאה, נאה, בנערה

 למי ממשית, תועלת זאת,
למצתים. שזקוק

 תלויה במישרר ואצלנו גרז׳ניק אני
 מופיעה שבה מצתי־איגניס, של הכרזה

 היפה החזה עם הזאת, הצעירה החיפאית
 ).21.11 הזה העולם גרניט, (איריס

 כדי הכרזה את תלה שבעל־הבית נכון
 ואני והלקוחות, העובדים שכולם,

 בה לשטוף יוכלו עצמו, הוא שגם בטוח
העיניים. את פעם מדי

 בלי. הכרזה של לחלק שנוגע מה זה
 התחתון, החלק עם, חלק גם יש אבל

 מה אלא לאיריס, שיש מה לא שמראה
 להציע. יצרני־המצתים, לאיגניס, שיש
 לו שיהיו חשוב כמה יודע נהג וכל

חולון חזן, חיים הנכונים• המצתים
2466 הזה העולם


