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 ומפיצים בארץ פועלים הבריטיים״ ש״המכונים שנה עשרים זה

 חוגי מכל אנשים אלפי לעשרות וכללית מסחרית טכנית׳ השכלה
 הפקידות עם נמנים בוגרינו המעמדות. וכל הגילים כל הישוב,

 צעירים עם וגם צבא, אנשי מפעלים, מנהלי ציבור, אישי הבכירה,
אצלנו. שרכשו להשתלמות הודות במקצועם לעבודה נכנסים שאך
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 חינם מדריד וכן העממי מבצענו על פרטים לקבלת בהקדם פנה
!אל במיוחד אותך המענין המקצוע על

 □כתב להשתלמות העברית המכללה
הבריטי המכון של בחסותו

 1259 ד. ת. ,2 יהודה בן רח׳ : ירושלים
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חינם ומדריד פרטים לי לשלוח נא
.....................................הקורס על

.............................................שמי
....................כתובתי . . . . 7.12 הה. ?

ספרים
מקור

ר—וחצ מגן־דו׳ד ח ס
 •צזזק אברחס (סאת גאיסלם היהדות

 222 ׳רוטליס, ספר, קרית צאת1ה כ״ץ,
 יחו־ מקורות של יסודי מחקר הוא ׳עמודים)

ומפרשיו. בקוראן דיים
 לפתח- הראשי הרב של בנו — המחבר

 מבהן — כ״ץ ראובן הרב והמחוז, תקוה
 ומשמש ניו־יורק, באוניברסיטת כפרופסור

 הספר הרות. ה ללימודי המחלקה כראש בה
 האנגלית, בלשון מספר שנים לפני הופיע
 וחוקרי המזרחנים מצד חמה להערכה וזכה

בל מצד וכן ובאמריקה, באנגליה הקוראן
 בר־ הוא כ״ץ כי שציינו עבריים, שנים

 העשירה ספרותנו חדרי בכל הבקי אורין,
 האפשרות לו נותנות המרובות וידיעותיו

 שערו לא שאחרים במקום מקבילות לגלות
די... למקור כלשהו קשר הו  אינו ״כ״ץ י

 למקור קשר לגלות מתאמץ ואינו קיצוני
 שאיננו.״ במקום די יה.

 העברית ההוצאה מורחגת. מהדורה
 שנצטברו ולחידושים שונות לתוספות זכתה

 כמעט יצירה מהווה והיא הזמן, במשך
 זו בעבודתו רואה כ״ץ כן: על יתר חדשה.

 מתעתד הוא שאחריו ראשון, פרסום אך
 של בשורה זה בשטח המחקר את להעשיר

נוספים. ספרים
 בתרגומו בספר מובאים הקוראן פסוקי
האוניבר מן ריבלין פרופסור של המצויין

הכניס אף ריבלין בירושלים. העברית סיטה

 לארגן תיירים, לקבל רשמי. מכתב לכתוב
 וביוצא בטלפון, להשתמש להרצות, תערוכה,

בזה.
המנו פליטונים וכמה כמה יש לכך נוסף

 כיצד הלעג: דרך על חיובית בצורה סחים
אול לקבל ממשלתית, משכורת על לחיות

 מהממשלה לגנוב פומבי, כנם לשבש קוס,
במשרד. לך הכפופים הפקידים את ולהרגיז

ש מ ת. ח ו צ  של העצות מן׳ כמה הנה ע
 לגבות (לא) ״כיצד הסרק: מתוך סמואל,

הכנסה״. מם
כזאת, במידה המסים חוק את סבך •

 לא מסיו את לשלם הרוצה אדם שגם עד
לשלם. שעליו ד,סכום מהו להבין יוכל
 חייבי- כל כי מראש, להניח עליך •

ו מסיהם תשלום לקראת ישישו המסים
 הגביר״ מחלקת פתח על בהמוניהם יצבאו

 במקום ההצהרה, טפסי את אישית לקבל כדי
 לסי רשום בדואר אליהם יישלחו שאלה

בחובותיהם.
 במשרדך למצוא יכול אתה שאין שעה •

 על־ידי לך המוכיח אדם של הצהרתו את
 בשם כנהו אותה, שלח כי רישום, תלוש
רמאי.
 לממדים מס־ההכנסה שעורי את העלה •

 סיטונית השתמט.ת של בדרך שרק כאלה,
 לעצמם להבטיח אנשים כלו י! המם מתשלום
פת־לחם.

 גאון גביה משרד גל בראש העמד •
 תעסיקהו גאון היותו שעובדת כספים, בעניני
 להתענין בידו שהות תהא שלא כזאת, במידה
עובדיו. חבר במעשי

סמואל* של מספרו מסים, לגסות (לא) כייצד
ידיעה מתוך עקיצה

צו לפי בלשון מסויימים שינויים לתרגומו
 בספרו מופיע זה מתוקן ונוסח ,העניו רך
לראשונה. כ״ץ של

 סבור, המחבר ומשמעותן. מסקנות
הקו פסוקי של הרבני הרקע את שבחשפו

 ובהסמיכו עצמו, בפני פסוק פסוק ראן,
שבפר הסמכה בני של פירושיהם אל אותם

 חדש אור להפיץ בידו עלה המוסלמיים, שני
ליהדות. חייב שהאיסלם החוב .על

נוג והן לכת, מרחיקות מסקנותיו אולם,
 ענין שהן מדעיות, בבעיות רק לא עות

 בהן שיש שאלות בכמה גס אלא למומחים,
תוצ באות היתר בין אקטואליות. של גזזן
היס של דעתם את ר ״לסת המחקר אות

 ערב יהודי כי הטוענים, רבים טוריונים
 היהדות מן ומנותקים מדעת,״ נבערים היו

ובארץ־ישראל. בבבל שפרחה המסורתית

חיוך על־יד• חינוך
. כיצד . . אדוין (מאת כישראל לא

 52 ירושליס, ספר, קרית הוצאת סמואל,
 ושופע־ה־מור, מענין תדריך הוא עמודים)

 נימוסי-משרה — ומשעמם: יבש נושא על
מנגנון. וארגון עובדים ניהול

 הנציב- סמואל, הרברט של בנו המחבר,
 ליהודה״), (״הראשון הראשון הבריסי העליון

 השתקע המנדט, בממשלת גבוה פקיד היה
 שחזרה משפחתו עם עזבה ולא מאז, בארץ

לאנגליה.
 בישראל המעטים המומחים אחד סמואל,

קור ניהל הציבורית, האדמיניסטרציה בשטח
 מעם לא וכתב הרצה מנגנון, להדרכת סים

במקצועו. הקשורים בנושאים
מ לאור עתה שיצא הספר קל. לגלוג

 ההדרכה. מטבע של השני צד כביכול שמש
 הבנויים רים, זע פליסונים למעשה הם אלה

 פרק אחרי סרק משעשעות. עצות בצורת
 ישיבה, לארגן (לא) כיצד המחבר מסביר
(לא) כיצד משרדיו מנגנון *־מבית, הרצאה

הר מוסיפות רונן מאיר של הקריקטורות
זד״ קטן ספר של לחנו בה

טוב רעיון
תרעיון של חוסו אל א מ זנאי, אתרן (
 ענוגדיס) 80 ירוסליס, קרית־ספר, הוצאת

 עולה של הראשון העברי שיריו ספר הוא
צאו. מ, בארץ מקובל משורר שהיה מעירק,

 זכאי. של נושאיו קשת היא רבת־גוונים
ט אולם  אשר הארגמן גוזן הוא בהם הסל

 שירי קריאת עם מיד ניכר הדבר לכיסופים.
ה הרוב והם והעצוביס הפשוטים האהבה
 בספר שבאו הפיוטים ארבעים בכלל מכריע

זה. קטן
 הצעירה העברית לשירה חדש. צליל

 שהד מקורי, אך צנוע חדש, צליל נוסף
 האוסיניוח, וחולשותיה קסמה על ערב, שירת
 מעין כאן שיש לומר הנקל ממנו. עולה

ב העברית־הערבית לשירה נוספת חוליה
 קובע הזמן גורם אולם ימי־הבינים. של ספרד

משנדמה. יותר זכאי של ביצירתו
 ה* דרו ואף החריזה, המשקל, מבחינת

 ישראלי. מודרני, משורר הוא זכאי דימוי,
 השכלול למררגת עדיין הגיע לא גם אם

 בדור העברית השירה עברה שאותו הטכני,
 ניכר, ה.א אלה כלים לסגל המאמץ האחרון,

 :ומענין מבוטלת. אינה היא גם וההצלחה
ד אל משירת־עצמו עובר שזכאי במקום  שרו
 הפיוטית ברמתו גם רבה נסיגה חלה הכלל,

 ששוב השירית, המלאכה בצד בהישגיו וגם
 בכך להווכת אפשר מלאכת־מחשבת• אינה

ס תרועס, השיר למקרא נקלה על ל קדש ה
 ולתהילת והנפוליאונצ׳יק, הדוידקה שבחי

הנצחית״. ״עצמתנו
 פרי אלא זכאי של תחום־החוויה זד, אין

 איפוזב יסלא, לא ״ציוני״. מאונס, שכלתני,
 שאבד צורת״נוטריקון, במין כתוב שהוא
נסיגה. גוררת ונסיגה הכלח. עליה

רונן. נואיר של ציוריו מסיז־רת אחד •
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