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מאפשרת הבדוקה שיטתנו

שערות נשירת מניעת ★
חדש שער הצמחת ★
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)5 מעמוד (המשך
 מהן שתיים רובינשטיין. הלנה על־ידי רמו
 הצרפתי הצייר של מכחולו פרי נופים —

 של פורטרט — השלישית אוטרילו. מורים
הנושא: על הבראזילי פורטינארי קאנדידו

רובינשטיין. הלנה

חינוך
המוסד רוח
היק •הורי פתק. מונח היה השולחן על
 עוזבת נגדכם׳ ״חטאתי בו׳ נאמר רים׳"

 יותר לסבול יכולה אינני הבית. את אני
 אסון, לי יקרה אם והעלבון. הצער את

 מנהל את ורק אך אדם. אף מאשימה אינני
בוגרד. רחל והמורה לוין הרב הסמינר

לרעתי, יצא זה אך טובתי רציתם אתם
שמעון, החנווני אצל לירות שתי לקחתי

וקושי.״ בעיות בלי לו להחזיר נא
 פכרה ראשה׳ את כיסתה שמטפחת האם,

 מיהרה היא אסון. לה ניבא ליבה ידיה. את
 עוד כל לאב והודיעה הטלפון מכשיר אל

 הבת נמצאה שעות שלוש לאחר בה. נפשה
 ושלמה, בריאה המשטרה, על־ידי הבורחת

בש קטנה במושבה קרובי־משפחתה אצל
רון.

 הורי חנוכה. בערב התחילה כולה הפרשה
 מכתב בקבלם אחד יום הופתעו הנערה

 כי להם שהודיע בתם, למדה בו מהסמינר
 התנהגות בגלל מבית־הספר מגורשת הילדה
ההנ כתבה המוסד. רוח את הולמת שאינה
 מנסיה כי ,לכב להודיע בזה ״הננו הלה:

 של הראשונים החדשים במשך שקיבלנו
מת לא שהיא יצא במוסדנו, בתו לימודי

 מצטערים הננו זה לאור המוסד. לרוח אימה
 החל לימודיה את מפסיקים שאנו להודיעכם

חנוכה.״ מאחרי
 לימודיה שנות כל במשך נדהמו. ההורים

 שהיא כל תלונה מעולם קיבלו לא בתם של
 קיבלו הם מצידה. הגונה לא התנהגות על
 חשיבות לו ייחסו לא כאתראה, המכתב את

 בית־ מנהל אל האב פנה כאשר מרובה.
 ביקש לוין, הכהן יעקב פנחס הרב הספר,

 את מאשימה ההנהלה כי לו נודע הסברים,
 הרב בחורים.״ עם ש״טיילה )14( הילדה

 קטנים בענינים מתמצא אינו כי טען לוין
שהמלי המחנכת אל האב את הפנה כאלה,

 רחל )22( הצעירה המורה הגירוש, על צה
בוגרד.

 בלי דבר למסור הסכימה לא המורה
 מוטב כי זאת עם טענה המנהל, רשות
 פחות ספר בבית תלמד אם לילדה יהיה
 המתקדם,״ רוחה להלך יותר יתאים ״זה דתי.

 אל שוב מיהר האב הצעירה. המורה ציינה
 עם משותף ברור לקבוע ביקש המנהל,
הסכים. המנהל המורה.

 המנהל שאל כאשר אישית. שנאה
המ מדוע האב, בפני המורה את למחרת

 השיבה המוסד, מן בתו את לגרש ליצה
 האב, לך.״ מסרתי הרי לוין, ״הרב בוגרד,
 את ממנו מעלימים השניים כי שנוכח

 מכך מסיק ״אני לעברם: צעק העובדות,
 הילדה.״ כלפי אישית שנאה למורה שיש

החדר. את בריצה עזבה קמה, בוגרד
היל כי מעמד באותו הסכים לוין הרב

 הברור. לגמר עד הספר לבית תחזור דה
 מצאה לכיתה, המורה נכנסה כאשר למחרת,

 פתחה היא הקבוע. במקומה תלמידתה את
מהכי פנים בבושת אותה סילקה בצעקות,

 הוא המנהל. עזרת את ביקשה הילדה תה.
שית עד ולהמתין בחוץ לעמוד עליה ציוה
 לא ואיש אחדות שעות ציפתה היא פנה.
 נכנסה עוז, אזרה לבסוף להיכנס. לה קרא

במקום. היה לא המנהל בעצמה.
בבכי, ממררת כשהיא הביתה באה הילדה

 לפני בשבת הספר. בבית מאז ביקרה לא
 לפגישת חברתה עם הילדה יצאה בריחתה

 המחנכת אותן פגשה בדרך בנות־המוסד.
 יחד המורה אותן כשראתה ברגמן• דינה
תפ לא אם כי עליה איימה בחברתה, נזפה
 גורלה יהיה המגורשת, עם להתחבר סיק

דומה.
הת המורה, אצל הילדה ביקרה ערב אותו

 נגדר״ ההסתה מסע את להפסיק בפניה חננה
 שבורה לביתה חזרה היא נענתה. לא המורה

ברחה. מכן לאחר יומיים ורצוצה.
 אל הזה חעולס כתב השבוע פגה כאשר

 מה בדיוק להסביר בבקשה המוסד הנהלת
ההנ טענת היתד, הילדה, של חטאה היה

 זה העסק. מכל מיותר רעש עושים הלה:
 עם לטייל לבנות ואסור חרדי־עצמאי מוסד

בחורים.
מתמי הנהנה העצמאי, המוסד של מנהלו

מתק- אחוז עז בשיעור החינוך משרד כת
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— מלמד■□ כארץ המורים טוב■ —
לשפות בבית־הספר

:נפתחים

לאנגלית אולפן
ביום) שעות 3 ביותר, הקצר בזמן השפה (לרכישת ★

 מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, רגילים וקורסיט אולפניות
 לתלמידי לאנגלית נפרדות קבוצות בשבוע). שעות 2 ,3 ,4 ,6( הידיעות דרגות

בתי־הספר.
לפני־הצהריים, 12 עד 9 בשעות :והרשמה פרטים

ו׳). ליום (פרט בערב 9 עד 3
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