אנשים
ת מונ ת וו״צמן
זהה את המקום בו מבקרת השבוע נערת ״ראלי" וזכה באחד
הפרסים הגדולים :פרם ראשוז — זוג אופני ״ראלי״; פרם
׳טני — ׳טעון יד נהדר ו־ 25פרסים ׳סל עטי גלובוס כל אחד.
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תנ אי

ה פ ת ר רן:

אל תתלוש את תמונת־הנוף הזו.
מספיק לשלוח את הפתרון הנ
.נון ל״תחרות ראלי,׳׳ ת.ד,136 .
תל־אביב ולציין־)א( היכן מנקר ת
גערת ״ראלי׳־ בגליון  (3) !982את
שמך וכתובתך! )ג( אם ברשותך
אופניים ואם כן מאיזו תוצרת
עד( מדוע תרצה באופני ״ראלי.״

תמונת נוף זאת היא הששית בסדרה .טל עשר תמונות נוף
שתפורסמנה משך השבועות הבאים ,בזו אחר זו ,במקום זה .זהה
מספר תמונות כרצונך ותשותף בהגרלה לפי מספר פתרונותיך.

א כ ר ה ם ש ר ץ ,המטיף מזה שנים ל
פינוי ערביי ישראל למדינות־ערב ,פנה )לא
ברצינות( לאוניברסיטה העברית והציע את
מועמדותו לקבלת הפרס על שם ד ״ר
וורנר סנאטור המנוח ,המיועד לעבודה
המדעית התורמת את התרומה הגדולה ב
יותר להבנה יהודית־ערבית .נימוקו של
שרון :רק תוכניתו תוכל להבטיח הבנה
ויחסים תקינים בין שני העמים  . . .ח״כ
מפא״י מאיר ארגוב ,שהשתתף בדיונים
הכלכליים של הנהלת הקואליציה ,הגיב כך
על תוכניתם של הציונים הכלליים להבראת
המשק :״התוכנית מבוססת בוודאי על החי
שובים הריאליים של פרץ ברנשטיין,
שאמר לכתב קול ישראל במוצאי יום־הב־
חירות כי הוא בטוח שמפלגתו תזכה בש
מונה מנדאטים נוספים״  . . .ואילו לוי
אשכול ,שר האוצר ,פנה בדיון זה בק
ריאה למפלגות ״להגיש תוכניות כלכליות
ולא מצעי בחירות!״  . . .בהגרלה האחרונה
של מפעל הפיס ,שנערכה בפתח־תקווה ,לא
וויתר ראש העירייה פנחס רש יש על
הכבוד לנאום .אמר הוא :״בזכות הפיס הזה
תזכו בקרוב כולכם למקומות בבתי־חו־
לים!״  . . .ח״ב הפועל המזרחי יצחק
רפאל )ראה נתבה( בתב השבוע במכתב
לאחו מידידיו הקרובים :״בוודאי ראית את
האשמה שתלתה בי שורת הנזתנוונים״ . .
כאשר חנך השבוע מנהל חברת שיכון זליג
לבץ את בריכת השחייה החדשה על שפת
ימה של תל־אביב ,אמר ראש העירייה
חיים לבנץ  :״אינני יודע אם מי הים
של תל־אביב טוהרו עכשיו ,אבל בכל או
פן — הם ל ו ב נ ו ! ״  . . .אגב ,שני סגניו
הדתיים ואדומי־הזקן של לבנון ,הרב יהד

דה מאיר אברמוביץ ואברהכ בוי־
א ר נקראים בהלצה בשם :״אדירי התורה,

ארזי הלבנון״  . . .טעות־דפוס משעשעת
מן הרגיל נתגלתה על־ידי כתב על חמשמד
בגליל ׳טלמה שמיר  :הוא הבחין כי
ידיעות אחרונות פירסם השבוע מודעה מש
טרתית אודות אדם שהשאיר את מכוניתו
ברחוב ,אולם הכנים בתוכה גלופה של
תמונתו של נשיא ישראל המנוח ד״ר חיים
ווייצמן כפי שצולם בהיותו בן . 11

פוס עשו לירות
יוגרל בין פותרי תשכין ״העולם הזה״ 982

מאתן . 1 :יישוב
ליד הר תבור! .6
ניגריד ,חדשה של
יובק!  .9לאי רטוב!
 . 10ראש עיריית חי
?ה!  . 12איש
ננו עומד על שלו!
 . 14שר התחבורה
י־,ראשון בישראל! . 15
־,אות השישית! . 17
מראה . 18 :מעשה
:ד״ הוסדס בישראל!
 .20לא־מקומי! .21
לפעמים יש בו דבר!
 .22מוכר ספרים!
 .23חייה מקרינה!
 .25שמה הפרטי של
:ערת הסווסר הרא
שונה של הוליווד!
ו .2צורה פיוטית של
לילה!  .29לא
להקדימו לקנה! .31
הוא אמר ״אם אץ
אני לי ,מי לי?״!
 .33הנרצח הראשון!
 .35לבנה!  .38מע
רת קבר!  40חצי
יממה!  41בלעדיו
אץ עגילים!  42אליזבת השנייה לג׳ורג׳ ה־
ששי!  44היסודית בדרגות צד,״ל!  .46דניאל
ב ל ה בו!  47יש המאמינים כי למת יש כ
זאת!  49הצורה האירופאית של באשא!
 .50תוארו של משה!  .51פרשן חדשות
אמריקאי שהסריס לאחרונה סרט טלביזיה
בישראל ובמצרים!  .53בלעדיו אין מבחי־
נים בחזשך!  .54הוא קבור בהר הרצל;
 .55ממושבות פיק״א.

מאונך . 1 :הנושא המרכזי לשיחת הבריות
בשבוע שעבר!  .2עסיסי!  .3סחורה שאינה
דרושה בעופריים!  .4ברז שרפה .5 :בעל
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ה ד־ הג ע ש הדמת־*נ■
בדיחה חדשה מספרים דז׳יגאן ושד
מאכר בהופעותיהם בפני יהודי העולם:
״תושבי ישראל עובדים בחריצות יוצאת
מגדר הרגיל — בשלוש משמרות מדי יום
ביומו .בבוקר הם עומדים בתור לקבל את
החבילה מאמריקה .בצהרים הם מוכרים את

תוכן החבילה ובערב הם יושבים לכתוב
לקרובים ומכרים מכתבי־בקשה לחבילות
נוספות"  . . .המנהל הכללי של משרד-
הבטחון שמעץ פרם ,שחזר השבוע מ
סיור קצר בחוץ־לארץ ,קידם את פני העי
תונאים בשדד,־התעופה בלוד בהצהרה זו:
״כל מה שאני יכול לומר לכם הוא ,ש־
זיווה שפיר היא או .קיי.״  . . .אמביצ
יות מרחיקות לכת גילה ח״כ מפא״י אהוד
אבריאל שסייר השבוע גם הוא באירופה.
בהגיעו לביקור בבית המועצה הלאומית
הצרפתית בפאריס ,בחר אבריאל להתיישב
דווקא על ספסל הממשלה ,במקום השמור
לראש הממשלה עצמו  . . .ח״כ מפא״י
פנחס לבון ,שהחלים לא מכבר מהתקפת־
לב ,נצטווה על־ידי רופאיו להקריב קורבן
גדול :לשתוק .כשנשאל חובב־ד,דיבור המ
פורסם אם אינו מתעייף ,השיב :״אני שותק
ונח ,ואחר־כך חוזר לשתיקתי!״  . . .ראש
עיריית חיפה אבא חושי ,שהיה זקוק
לנהגו ,קרא לו לא מזמן מצורה מקורית:
הוא תחב שתי אצבעות לתוך פיו והשמיע
שריקה שהילכה מקצה הרחוב ועד קצהו.
כששמע על כך ח״ב צ״ב ישראל רד
קח ,אמר :״מה הפלא שחושי יודע לצפ
צף?״  . . .שר־הסעד משה שפירא ,ש
השתתף במסיבה דיפלומאטית באחת השג
רירויות ,סירב בכל תוקף לטעום מן ה־
קאוויאר )הבלתי כשר  4המארח ,שלא הבין
את סיבת הסירוב .,שאל את שפירא בתמהון:
״אתה בדיאטה?״ שפירא ענה :״כן.״ ״מ
מתי?״ הוסיף האורח לשאול .״מזה 3000
שנה,״ השיב שפירא  . . .ראש עיריית רמת־
גן אברהם קריניצי התפאר השבוע:
״ברמת־גן יש הכל .אפילו הר־געש!״ כש 
ד,תפלאו על כך המאזינים ,מיהר קריניצי
להסביר :״לכו לביתו של המשורר אורי
צבי גרינברג ותראו!״
★

★

★

סו! ח תי מו ת 1113111
הפצוע האמיתי של המשחק הגדול באיצ־
טדיון ברמת־גן היד ,לא השוער יעקב חד
דורוב ,שאצבעו נפגעה קל .אלא החלוץ
יוסף )״יוסלה״( מרימוביץ ,שגילה רק
לאחר המשחק כי בוהן ידו השמאלית נש
ברה עוד בתחילתו .עובדה זו לא הפריעה
לו להירשם השבוע במשרדי הרבנות כמו
עמד לנישואין עם פקידת המפלגה הפרו
גרסיבית ,רותי כץ  . . .האמרגן משה
!ו א לין סיפר השבוע במכתב מפארים ,כי
בהצגת הנפש הטובה טסצ׳ואן של התיאטרון
הקאמרי בפאריס נכחו באולם יותר סינים
מאשר ישראליים  . . .הכנר עברי גיטלים
זכה השבוע להפתעה נעימה ,כאשר באה

ופסוק■ ה ש  3ו ע
• ראש נציבות המנגנץ דוד רוזוליו ,אחרי שהואשם על דפי העולם
הזה כי קיבל דירת־שרד מפוארת שאיפשרה לו להפוך את דירתו הפרטית למקור■
הכנסה שופע :״במקרים של השמצות נגד עובדי המדינה מתוך כוונה של השמצה
בלבד ,אין משיבים.״
• דובר משרד־החוץ הבריטי ,בתשובה לשאלת עיתונאי כיצד נוסעות
כיום הספינות בתעלת סואץ :״אני סבור כי הן נוסעות כשחרטומן מופנה קדימה.״
ס מנהיג לאחדות העבודה יצחק טבנקין ,בישיבת מרכז הקיבוץ
המאוחד :״בארץ מתנהל עתה שוד לטובת וותיקי הארץ — שוד השילומים ,המענק
וההתנדבות.״
• ח״ב מפא״י אברהם הרצפלד  :״בימים הראשונים ,היה אדם צריך
לעשות מעשים גדולים כדי לזכות בתואר איש המעשה• כיום מספיק לספר מעשיה.״
• ראש הממשלה דוד בן־גוריון ,בכנס פנימי של מפא״י לבירור בעיות
פוליטיות :״שום אדם איננו קומוניסט מלידה .אני לא מכיר שום אדם שנולד
קומוניסט ,חוץ מד״ר משה סנה.״
 6ח״ב מק״י ד״ר משה סנה ,על התוכנית הכללית החדשה של לוי
אשכול :״סיסמאות מצלצלות ,שנועדו להשתיק את צלצול פעמון האזעקה.״
 $מנהיג נטורי קרתא עמרם בלוי  :״צדקה עשה אתנו הקדוש ברוך
הוא שראשי המדינה הם אפיקורסים .אילו לבשו טליתות והניחו תפילץ ,היינו
מתקשים מאד ,להסביר את אפיקורסותם.״
לב רחום!  .6סופר אידי ,תושב בת־ים!
 .7בלעדיה אין ערך רב לעט הנובע.8 :
סיגריה חדשה!  . 11שר . 13 :תקלה! . 14
ברית המועצות!  . 16מלה שכיחה בפי ה
צבר!  . 18לעומת!  . 19חייה .24 :ארג הבא
מן התולעים .26 :הולך רגל;  .28אשת ה
אריה;  .30אחד התנאים!  .32אשתו הפכה
לנציב מלח!  .34בן ׳יעקב!  .36אחד מגי
בורי מגילת אסתר!  .37עיר צפונית! .39
לא מאמין!  .43סימן!  .45אלנבי בתל-
אביב!  .46יאה לגברים 48 :אסור בפסח!
 .50משקה חריף!  .52גול ללא התחלה!
 .53אוסטרליה ,למשל.

שחקן תיאטרון אהל מאיר מרגלית

•
באהל קר בחורף וחם בקיץ.״

 :״אהל אינו יכול להצליח ,כי

• המשודר זלמן שניאור  :״אני נחשב לאדם קשה׳ לעומת סופרים
אחרים הידועים כרכי־לב• אבל ההבדל בינינו הוא כמו בץ תמר לאגוז .התמר
רך מבחוץ .אבל מי שיעמיק לנעוץ בו שיניים ייתקל בגלעין הקשה וישבור את
שיניו .ואילו האגוז ,קליפתו קשה .אבל מי שיעמיק לחדור אל תוכו ימצא פרי
טעים.״
• המחזאי ארתור מילר ,מחבר מות הסוכן ובעלה של מרילין מונרו:
״אנו חיים בתקופה ,בה יכול שוטה אחד לטמטם מיליונים אנשים ,אבל חכצז אינו
מסוגל להחכים איש.״

העולם הזה 982

