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 נורית נבי. ניצה בשל, יחיאל אלמז, מיכאל
צליל. יעקב עילם. איתמר סלע, רפאל לביא.

פרי :חוץ ־ סו
דינרי. דנה ג׳ייקובם, מונטי נורדון. הווארד

מניץ. אהרל מנצור. סלים דו

בע״ם. פלם הפצה: ;בע״מ ישראל בדפוס מודפס

 על צלם־המערכת, רובינגר, דוד דהר בעכו הבחירות תוצאות כענודעו
 חש, בדרך הבחירות. בעיר רצופים ימים שלושה שבילה אחרי לחיפה, אופנועו
ונעלמה. הנרתיק, מן נסיעה, כדי תוך נפלה, יקרה מצלמה :משהו שקרה פתאום,

 היה החדשים, העולים על בישוב המרחפות הדעות' כל את ששמע דוד,
 נמצאה המצלמה : הפתעה לו חיכתה המשטרה לתחנת כשנכנס לעכו. חזר מיואש,

 דוד של דעתו למשטרה. נמסרה בחיפה, לשטיחים חנות בעל עזרא, יעקב ע״י
מעלות. בכמה מיד עלתה העולם על

 לקראת במערכת, המערכות משידוד חלק רק היתה רובינגר דוד של נסיעתו
 לקורא להבהיר במאמץ זו, בגיזרד, עתה רוכזו המערכת כוחות רוב הבחירות.

 מחלקת־ צלולה. החלטה להחליט לו לעזור במחלוקת, השנויות הנוודות את
 העומדות הבעיות של ממצה אך קצרה חקירה זה, מגליון החל מגישה, החקר

 שנותרו השבועות בארבעה יספר, אנשים מדור 'ואילו ),7 (עמוד הפרק על
השונות. המפלגות של ביותר הבולטים החדשים המועמדים 4 על משהו לבחירות,

 סקרנית היתה בלשיים, חידונים של .בשורה להתחיל המערכת כשהחליטה
 רמת של מבחן מעין השאר, בין היתה, החידה : התוצאות את לראות למדי

 קוראים 8500מ־ שלמעלה רק לא ביותר. מפתיעה היתד, התוצאה הקוראים.
 גישה על העידו עצמם שהפתרונות אלא הראשון, החידון את לפתור טרחו

 גילה ד,פותרים של המוחלט הרוב מפליאים. כמעט הסתכלות וחוש ביקורתית
 ניכר מספר הוטעה זאת בכל הבת. להרשעת שהובילו הנכונים, העקבות את
 פותרים אמרו במטבח. המונח העתון : הדעת את המסיח פרט ע״י פותרים של

 משמע ; שמת לפני בו קרא שהאב יתכן לא במטבח, נמצא העתון אם : אלה
 עתון שהיה : שניה מאפשרות התעלמו אלה: קוראים אולם הרוצחת. היא שהאם

 שסבור כפי אחד, עתון רק קראה המשפחה כי מקום בשום כתוב לא בדירה. שני
 ואחד אחד לכל עתונים תקנה לא אחת משפחה כי ״ידוע :עבודי נסים הסמל

אחד. ושבועון יומי עתון לפחות קוראות בישוב המשפחות רוב (מבניה,)״.
 הרדיו של התקע : הקוראים רוב ע״י נתגלה הבת להרשעת ביותר הבולט

 שטענה. כפי לרדיו, לכן קודם להאזין יכלה שלא משמע בשקע, תקוע אינו
 בספר שקראה למשל, :בולטים פחות פרטים גם גילו רבים קוראים אולם
 חשוב פרט למדי). דקה הסתכלות המצריך (גילוי שטענה כפי אנגלי, לא עברי,
 לחדר אח״כ נכנסה החוצה, הסתכלה נפץ, קול שמעה כי טענה הבת : יותר
 מצאה כבר קול־הנפץ, שמיעת עם מיד האב לחדר שנכנסה טענה האם האב.

 לחדר ולהגיע החוצה, היטב להסתכל יכלה שהבת להניח קשה שם. הבת את
האם. לפני האב

מקרוב קול־נפץ השומע אדם :פסיכולוגי לפרט לב שמו גם קוראים כמה
 מתוך בא כשהוא החוץ, מן בא שהקול להאמין לכוון, ביחס לטעות יכול אינו

הדירה.
 אמנון : המידה על יתר מפולפלים להיות קוראים כמה ניסו .;את לעומת

 להוכיח כדי צפופים עמודים 4 כותב תל־אביב, ,70 יזרעאל עמק מרחוב שפירא,
 להסתכל איפוא, יכלה, לא הבת וכי סגור, היה הבת בחדר החלון שתריס
אין כן פתוח. היה התריס אך סגור, אמנם היה החלון : טעה אמנון החוצה.

 כי מוכיחה הספרים בארון מונחים ספרים ששני העובדה כי הסברה משכנעת
 כפי מונחים הספרים הרצח. אחרי בחפזון, שבידה הספר את הוציאה הבת
 זאב משה גם טועים הספרים. שאר של נפילתם את למנוע כדי מונחים שהם
 אין כי הסבורים מתל־אביב, דבורמן, וא. חיפה, ,16 בר־גיורא מרחוב פלץ,
לרדיו. שעד, אותה ולהאזין ספר לקרוא יכול אדם

:אחרת קטנה לנקודה לב שמו קוראים כמה
מדי, יפה בצורה המת ידי ביז מונח האקדח

להוכחה) לא כי (אם להשערה מקום הנותן דבר
מתאבד. מידי נפל ולא במיוחד, שם שהונח
 בחיוב התיחסו הקוראים כל כמעט : הכל בסר

 לפרסמם תבעו הבלשניים, החידונים לרעיון רב
 סבור קטן קומץ רק מקסימלית. בתכיפות בעתון

 והחיילת רע, חינוך הנוער את מחנכים שהם
 בא הזה החידון כל : כותבת אף גלילית אסתר

שהמע היא האמת הקוראים, את לבלבל כדי רק
הסוחר. את הרגה עצמה רכת

 וזכו הפתרונות על שעברו החברים מלבד
ביותר, מעניינות קריאה שעות עשרות לכמה

 כמעט של לסכום שזכה הדאר משרד ומלבד
 אחד זכה הפתרונות, משלוח דמי ל״י 150

 בין שהוגרלה לאילת, לטיסה הפותרים מבין
תל־אביב. שפירא, משכונת עמרני, ישראל :הזוכה הפתרונות.

ר ע ש ה
? עושים מה שהוא). (איך עברו הבחינות נסתיימו. הלימודים

 שפת־הים, :מגוונים הפתרונות בה. נתקלו תלמידים רבבות שכמה בעיה
טיולים. :העיקר לימודים. בתנועה, פעולה קולנוע,

 פעם, בעמק. לסייר מתכוננת האופניים, את משמנת בקיבוץ, שגדלה דלית,
 היה ולאופנועים, לקרייזלרים התרגלו טרם וכשאנשים קטנה, היתה כשדלית

 האופניים, את מוציאים היו ופרוצדורות. הכנות הצריך שלא לאומי, ספורט זה
 ישנים, אוכלים, הראשון, לקיבוץ נכנסים מתעייפים, שהיו עד בכביש רוכבים

 עצמם). לקיבוצים נוח בלתי (אך יפה מנהג אותו התנוון מאז בדרך. ממשיכים
 במסורת. שממשיכים יש אולם

צלחה. דרך

מכו/ב־ם
היחפנים נצחון

 הזה (העולם היחפנים נצחון על ברשימתכם
 בעשר השולט אנגלי מלומד על מסופר )712

יוונית. גרמנית, צרפתית. לטינית, :שפות
ואנ עברית סורית. ארמנית. פרסית. ערבית.

 עיראקית, במצרית, נם שולט הוא האם גלית.
כד. לבנונית ו

 קרית־חיים טוק, ראובן
 שפה קיימת : במקומה אינה האירוניה

שאי הארמיות), השפות (ממשפחת סורית
הערבית. השפה עם זהה נה

ץ״ הסגר מחנה או לעליה ״שער
 על מתמרמרים אתם )709( הזה בהעולם
 גבוהה. בחומה העליה שער את שסוגרים

 כל את הכביש מן לראות היה אפשר כה עד
 את בגו העולים. אוהלי בתוך שנעשה מה

שו לא שהעולים כדי החומה  הם שחיים ירגי
ש בטוחני לראווה.  העלה לא מהעולים שאי

הסגר. במחנה חי שהוא דעתו על
 ירושלים ם., ישראלד,

רחמני, ישראלה הקוראת של ההסבר
 נבנתה החומה לצערנו. מדויק, בלתי אך

בהת ברפורטג׳ה שפורטו הסיבות בגלל
 שהם הסברה המחנה. מנהל לדברי אם

 העולים מפי באה הסצר במחנה חיים
 בילו הזה העולם סופרי אשר עצמם,

ארוכות. שעות במחיצתם
בבהירות הדת

 שהדתיים למד נמצאתי )117( הזה בהעולם
 הפועל האם לקונגרס. הבחירות את החרימו
? דתית כרשימה בבחירות השתתף לא המזרחי

 תל־אביב יפה, חיים
הת הרשימה עורך צודק. יפה הקורא

 זזרם על בטעות כתב המזרחי, לחרם כוון
הדתיים.

פנים הסעות
 הבעות 20 הראתם )712( הזה העולם בשער

 את להשלים כדי חמודה. בחורה של פגים
 כשראיתי שלי פני הבעת לכם הרי התמונה,

: הזה השער את

ע־נ■ במו
והרזה השמן

 סתל־ ,חמסין ביום ברכבת, נסענו
 גדוש היה הקרון לירושלים. אביב

והזעה. החם מן שעיפו נוסעים,
 שנים ספסל; על ארבעה ישבנו
רזה... אחת רזה, אחד שמנים,
 תפוחות שלחייו אדם, עמד לידנו

בטי ממנו גולשת והזעה ואדומות,
 נאנח בפעם פעם מדי גדולות. פות

 נשף כבדה, אנחה
ב־ נפנף בפיו,

 מלמל מטפחןזו,
 בשפה מלמולים

לועזית.
בלב התעוררו

ה על רחמים נו
 היו שעיניו איש,

 אמרנו עצובות.
״לוא : בסבלו השתתפות ברגש לו

 לך גם היה שמן, פחות קצת היית
לשבת.״ מקום
 ב־ נענע בהתאמצות, הקשיב הלז
 שנה רק ״אני : ואמר במבוכה ראשו
!״ בארץ

 ב׳ מחלול שם׳ רויטר, משה הקורא
 של בפרס זוכה תל־אביב, ,164 מם׳

ישיבה). מקום (עם ל״י 1

הביליארד״ ״שועלי
 (העולם הביליארד שועלי על לויכוח בקשר

ערוז כבעל להעיר, ברצוני )708 דוה  לפינג־ מו
 ממבקרי 90נ2ש־נ רבות. שנים זה וביליארד פוני,

 ואינטלננטים. שקטים אנשים הם המועדון
 או זמן בלוי הוא אצלם הביליארד ומשחק
 קציני־צבא, נמצאים אורחי בין בלבד. שעשוע
ה אחרי גימנסיות תלמידי בחופשה. חיילים

 הידועים והמפורטאים רבים. תיירים לימודים,
 הבית. שבעלי מקובל בחו״ל בארץ. ביותר

 שולחנות מחזיקים ביותר. הנבוהה בחברה נם
 בכל כמו כמובז. אורחיהם. להנאת לביליארד

 חובבות ביו המרחק רב לא כאן גם ספורט,
 ימן מבלוי המשחק הופר פעם ולא למקצוע,
 מעונינים לי ידועות בלתי מביבות לפרנסה.

זה. משחק להשמיץ אופק צדי אנשים
תל־אביב רוזנקרנץ, כם

קולומביה״ תקליטי ״על
 את סופרכם מאשים ־ )711( הזה בהעוקים

איו על מספר הוא בבינמיה. נרדי נחום שו  נ
 אחת במלה אף להזכיר בלי השניה, אשתו עם
הראשונה. מאשתו פרידתו עובדת את

 תל־אביב נומברג, יע׳קב
 מברכה שנים 7 לפני נפרד נרדי נחום
 זמרת את לאשה מכבר, לא נשא, צפירה,

צדוק. אהובה החישטרון
 את גילה נרד' נחום כי לקרוא תמהתי

 יודע שושנה את המכיר כל דמארי. שושנה
 ״שולמית״, בלהקה ראשונה הדרכה קבלה כי
 הופיעה זה ובניל .13 בת בהיותה הופיעה בה

 אותה ראה אז רק שונות. במות ועל ברדיו
 משותפים. קונצרטים לערוך לה שהציע נרד',
 השלאנרים על רשימה באותה מתלונן נרדי

 כי מזכיר והוא הרחוב, את המציפים הזולים
 הפולני. השלאגר טהרת על הוא ״כלניות״

 את הוא כותב טהרה איזה על נרדי בטוח האם
? שלו השלאנרים

תל־אביב ג., א.

״המאבק תל־אביב מזרם, יצחק
ג׳. בי.

 איץ׳. איץ׳ המערכת חברי ושאר אי. אי.
ממשל ראש של בשמו מתביישים אתם האם
 אולי או בניר חםכון לזה נרם שמא או תנו,
 כתיבת מצריכה האמריקאיות המוזות מן אחת
 ובאותיות בר״ת דוקא הממשלה ראש של שמו

לועזיות.
 תל־אביב אליק,

 בין (כנראה בצבא נולד ג׳י. בי. השם
 הזה העולם חיבה. שם והוא מח״ל), אנשי
 בשם מתבייש הממשלה ראש שאין בטוח

חייליו. ע״י שניתן

להתראות״ לא - ״שלום
 הזה (העולם היוצאת הכנסת על במאמרכם

מטעם ח"כ מרליו, שמואל :טעיתם )712
 ערי :המדינה קום אחרי לארץ הניע חרות.

 רק מצה״ל שוחררו לנקין ואליהו ז׳בוטינסקי
במטכ״ל. שרתו לא שניהם לכנסת. כניסתם עם

 תל־אביב מירון, מאיר
 לארץ הגיע אמנם מרלין שמואל ח״נ
 להגדירו קשה אך המדינה, קום אחרי

 אחרי דוקא, החדשים, העולים את כמייצג
 ברג־ ועדת (במסגרת הארץ בעניני שעסק

 שהחכ״ים נכון ארוכות. שנים במשך סון)
 בממכ״ל, שרתו לא ולנקין זבוטינסקי

 רבבות את מייצגים הס אין מאידך אך
הקרביים. החיילים

ניר חוסר
 לדלת מתחת מצאתי שעבר השבוע בהתחלת

 — שרת ״משה חוברות תריסר חצי דירתנו
ת״. מלחמה 30 המחיר :עליהן כתוב בבריונו
החוב את מוסרים ה״נעלמים״ אולם פרוטה.

 מסו־ המסכנים הכנסת חברי אולי בלאש. רות
 של הסלולה והדרך זו. ספרות לעכל נלים
 לסל ישר בעצם היתה החוברות תריסר חצי

ב מצאתי השבוע בסוף  הבוקר חוברות 6 שו
 ויש דולארים יש תקציב. יש מנין פעם. עוד
 חסר שהוא בשעה בה כאלה, להוצאות ניר

? יסוד ולספרי לעתונים
 ירושלים בת־צבי צפורה

לשאלה. מצטרף הזה העולם

היופי״ עד
)712 הזה והעולם כותבת נליקסרו אסתר

 הקאריירה בעד הפריעו לא שלה הק״נ 80 כ•
 אישית, דעת כחוות לצייו. על• בנים. אצל שלה

 כיצד אלא הקילוגרמים, מבפר חשוב לא כי
מםודרים. הם

תל־אביב שפירא, מוניה
נפנעתי ״ם ם 1.75 שנובהה בחורה בתור

 את נם לציין לנכון כלל מצאתם שלא מזה
 אין לדעתי כמוני. אחת של האידיאלי משקלה
ביופי. רק הוא המדובר אם אפילו להפלות

תל־אביב ר., ת.
 לגובה האינפורמציה מגיעה תמיד לא

 לחשב תוכל ר. ת. הקוראת האידיאלי.
הטבלה. לפי הנכונה המידה את בנקל

הרב־איד!? דרגות
ע כפי  עתה נמנה אינו דורי יעקב לי שידו

ה בתוארו הוא משתמש זאת ובכל לצה״ל,
להש רשאי אני נם האם ״רב־אלוף״. צבאי
 בערך שהשתחררתי למרות צבאי בתואר תמש

? רמטכ״ל להיות חדל כשדורי זמן באותו
תל־אביב לב, רפאל

 לא דורי רב־אלוף : טועה לב הקורא
 למשרד הושאל אלא הצבא, מן שוחרר

 ללא בחופשה נמצא הוא הממשלה. ראש
תשלום.

כתדב לא תלם
 ״נוטים הננו כי נאמר )117( הזה בחעולם

המו בדותה זוהי המזרחי״. ו״הפועל למפא״י
 דוד כליו ונושא אלישר אליהו ע״י נגדנו פצת

 אלינו האמון את להחליש מטרה מתיר מיטת.
 יש אם מפלגתיים. בלתי ספרדיים חונים מצד

 העניו זהו לו, נוטים שהננו ומישהו משהו
 הננו זו למטרה הספרדי. והציבור הספרדי
 שתושיט מפלנה כל עם פעולה לשתח נכונים

 את לנבות שתרצה מבלי עזרתה. את לנו
 מפא״י לשורותיה. הצטרפות של היקר המחיר

 דרכה, לפי אחת כל נילו. הכלליים והציונים
לקבל מנת על שלא בידינו למייע נכונות

אהדתנו. להם נתונה כד ועל --- זה פרם
 הדתית החזית מפלנות ושאר הפועל־המזרחי

תינו בלתי־מסומפטות הן  יחסו בגלל בשורו
לספרדים. הבולט השלילי

תל״ם, של הפועל הועד
קלדרון י. טולידאנו, א.
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