
 תיכון ספר בית
חיפה ״עתיד״

והתרבות החנוך משרד בפקוח ,12 ביאליק רח׳ חיפה,
 החלה תשי״ח לשנת ט׳ לכתות ההרשמה

 ההכשרה השנה. עליו שהוסכם והמודרג האחיד הלמוד שכר כתנאי
 תוספת ללא להנתן תמשיך הלמודים בתכנית הנכללת המשרדית

 בהשואה ההורים, חשבון על ,50ס/סל־ רק השנה (המגיע הלמוד כשכר
 .13 החלוץ רח׳ ״במעלה״, בבי״ס והרשמה. פרטים לאשתקד).

 הגבלה אין — החדש לבניננו הקרובה העברתנו לרגל ב. נ.
המתקבלים. במספר

לענות! ושיודע
ר פ ת ס ו ד י ם ח י ע ו ש ע ש  ו

ירושלים — אחיאסף - בהוצאת

ווים שבת מ*ת
אינטליגנציה״) דקות ״שתי המדור (בעל

גורסים תחז־ויו
 חידון שבוע תוך יקבל הבאים, הסעיפים אחד אחר שימלא כל

 הראשונים עשרת ונשפיה. מסיבה לכל המתאים (מודפס) טיבן התולי
 חמשת מתוך אחד על לענות מספיק לענות!״ ״ושיודע בספר יזכו

הסעיפים.

 (באות לפחות שאלות 10 בן כלשהו, מקורי חידון לחבר עליך א.
ציורים!) חידות בחשבון

 חשוב) לא (הנושא לפחות משפטים 8 בן קצר ספור לחבר עליך ב.
אות). איזו חשוב (לא אות באותה תתחילנד. מילותיו שכל

 בעלי שונים אישים זוגות עשרה לפחות של בשמם לנקוב עליך ג.
האמריקאי). והנשיא השחקן טיילור, למשל המשפחה, שמות אותם

מקורית) ((רצוי מתח חידת לשלוח עליך ד.

שלך. מקוריים חברה משחקי 5ל־ הצעה לשלוח עליך ה.

 הכתובת! ע״ם שלח(י) פרוטה 50 של בול בתוספת התשובה את

פרסים״. ״תחרות ,36 ד. ת. ירושלים
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במדינה
הסברה

תעודח־יושר
 צמא־דם 'רודן אל־נאצר? עבד גמאל מהו
 של כן מתקן־חברה או מלחמה, ושואף
ארצו?

כא מאיר, גולדה אמרה צמא־דם,״ ״רודן
בינלאו אישיות עם מכבר, לא נפגשה, שר

 להסביר ביקשה היא באו״ם. חשובה מית
 לכל בו ארצו, את הורם אל־נאצר שעבד לו

למצ לישראל, סכנה מהודה פנימי, תיקון
כולו. ולמרחב ריים

 לך,״ ״אגיד בראשו. ניענע הזר הדיפלומט
 השבוע גולדה שסיפרה כפי לגולדה, אמר

 אל־ עבד של בביתו ״ביקרתי סגורה. בחברה
ההא כל את בפניו הטחתי בקאהיר. נאצר

 ממגרת הוציא אז כרגע. שהזכרת שמות
ממנה.״ קטע באוזני וקרא חוברת שולחנו
 בעיני חן כך כל שמצא הנידון, הקטע

 הרבה יש נאצר ״אצל קבע: המצרי, הרודן
 הישנה: מהאסכולה במנהיגות רגיל שאינו
 כנה ושאיפה רגש להט, צעירות, של מידה

תי להביא ברצונו כנה האיש לתיקונים.

 באמונה אותם ועושה לארצו חברתיים קונים
רב.״ ובמרץ

 על התנוסס אלמלא חשוב, היה לא זה כל
 ממשלת־ישראל. המוציא־לאור: שם החוברת

 המרכזיים המומחים אחד חתם המאמר על
המרחב. לעניני בישראל

סלים
הגדולה הבהרה

 במעילי עטופים אנשים, של ארוכה שורה
 קיר ליד הצטופפה כובעים, וחבושי גשם

 ו־ פינסקר הרחובות שבקרן הגדול הפסג׳
 בקור, רעד במדי־קייץ שוטר בתל־אביב. אלנבי
מ החל שירד השוטף מהגשם כולו רטוב
ל מתאימה היתר, לא השעה הלילה. חצות

 נעים בלתי באורח שהזכירה כזו, התקהלות
 הקיצוב. תקוכת של הארוכים התורים את

 היו הכל: הסביר הבנין שעל השלט אולם
 המוסד הבולאי, השירות של משרדיו אלד.

 בולי של ושיווקם לאור להוצאתם האחראי
ישראל. מדינת

 בכל הדואר בתי ליד עמדו דומים תורים
 לגושי- התורים הפכו קר בס הארץ. רחבי
 עמדה שהוזעקה, המשטרה תגבורת אדם.

 בגיל ילדים אנשים, המוני אונים. חסרת
 צעקו נדחפו, וישישות מבוגרים בית־הססר,

 לאשנב להגיע מנת על זה את זה והכו
 מעטפת את הדואר מפקיד לרכוש הנכסף,

העצ ויום בצלאל בולי של הראשון היום
 של והשובלים הבולים צמדות ואת מאות,
אלה. בולים

צי לשערוריה ההתקהלויות הפכו בצהרים
 נפסקו כולה במדינה הדואר פעולות בורית.
גדו אחת למהומה הפכו הדואר בתי לגמרי.

מו בעצורים התמלאו המשטרה תחנות לה,
ה של הקיץ חולצות בלאי וקרועים. כים

והלך. גבר שוטרים
 השערוריה מניעי ישמחו. הספסרים

 הבולים הוצאת לפני קצר זמן אחדים: היו
למזמינים הבולאי השירות הודיע החדשים

 אחוז ארבעים רק לספק ביכולתו יהיה כי
 אחוז, ששים ההוצאה. ביום ההזמנות מן

 יותר. מאוחר בתאריך יסופקו בהודעה, נאמר
 רק לרכוש יוכל אזרח כל אחרת: הודעה

 של דומה מספר בול, מכל מעטפות חמש
צמדים.

 ביאליק ברחוב הגדולה הבולים בבורסת
 הבולאי השירות הודעת גרמה בתל־אביב

 אחת: משמעות רק לה היתד, רבתי. לצהלה
ה כי למחשבה רבים אזרחים תעורר היא

הק בזמן כבר נדירים יהיו החדשים בולים
 בשוק כמה פי כך משום יעלה וערכם רוב

יוכ בענף, המצויים הבולים, ספסרי המקומי.
ה מחירי את יעלו המהומה, את לנצל לו

 מיום ענק רווחי יגרפו והמעטפות, בולים
מוצלח. מכירה

בש כבר אלה הנחות התאמתו במציאות
 הבולאי השרות המכירה. של הראשונות עות
 פקידים של מספיק מספר להצבת דאג לא

ש עצומים לפקקים בכך גרם הקהל, לשרות
ה משרדי כל עבודת את ממילא שיתקו
נכ החדשים בבולים שזכו ראשונים דואר.

מחוץ במכירתם עסקו ל״ענף,״ מיד נסו

 ששה פי גבוהים במחירים הדואר לבית
ושבעה.

ה לאספני ריסיו!. במקום כולים
 תחביב להם משמשת שד,אספנות בולים,

 לפרשה: אחד הסבר רק היה פרנסה, ולא
ה בזמן שיצאו כסף של עצומים סכו׳מים
 ו־ שחורה בריבית ההלוואה ממחזורי אחרון

ב הושקעו אחרות, יצרניות בלתי השקעות
יש את הביאה סיני מלחמת הבולים. ענף
 פתחה נים, העת! של הראשיות לכותרות ראל

 החודשית שצריכתם חדשים שווקים עשרות
ה הבול של ערכו בולים. ברבבות הסתכמה
לילה. בין ועלה קפץ חוץ במדינות ישראלי

 פעמים עשרות פנינו הנולד. את ״ראינו
 ההוצאה את לארגן מנת על הבולאי לשרות

 כל של המחזור מספרי את ולפרסם לאור
 יהיה לא המסכרים, יפורסמו אם ובול. בול

של מסביר תחוסל,״ הברסד, לבהלה. מקום
 אוספי ארגון ומזכיר מכס עמיל נויפלד, מה

חב 200מ־ יותר המונה בתל־אביב, הבולים
ב פעמיים בקביעות והמתאסף קבועים רים

דבר.״ השגנו לא ״אולם שבוע.
 בן־ חיים הדואר, משרד של הכללי למנהל

״ה הפרשה: לכל משלו הסבר ד,״ה מנחם,
 ראינו בשבילנו. גם חידד, היא הזו בהלה
 הבטחון בולי בהוצאת לבהלה סימנים כבר

הג כך משום המסקנות. את מכך והוצאנו
 והמשכנו המכירה מקומות מספר את דלנו

בלילה.״ מאוחרות לשעות עד למכור
 הוצבו לא מדוע חזה העולם כתב לשאלת

 בן־מנחם: הסביר למכירה, פקידים יותר
 היינו נוספים, אשנבים פותחים היינו ״אילו

 ולאלץ בולים יותר להשיג לספסרים עוזרים
ספסריים.״ מחירים לשלם הקהל את

 וותיקים, ולאים •ב הסבירו להיפך,״ ״בדיוק
 כל היה אשנבים, יותר פותחים היו ״אילו
 לא ור,ספסרות מבוקשו את מקבל אזרח
בכלל.״ קיימת היתר,
 הבהלה הסתיימה לא הסימנים כל לפי

 היא העצמאות. ויום בצלאל בבולי לבולים
הג־ השערוריות לאחת תהפוך ותגדל, תלך

תל־אכיכ כדואר הכולאים מהומת על מנצחים שוטרים
שמחר הספסרים


