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הזדמנות היא 11
 בעולם והמפורסמים ביותר הטובים הרומנים 10
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 טוב נייר * נזרודרת הוצאה
ונזהוררה ןשה2 כריכה

ל״י 1.950 כמחיר לחודש אחד ספר
ה כל ר ד י ס ״י 21.500 ה ל

ל״י 2-. לפידרה הרשמה דמי

 ווק הרמן מאת מורנינגסטר מרג׳ורי הראשון הספר
החודש. עוד יחולק

ווק הרמן - מורנינגסטר מרג׳ורי * .1
וליסון סלון - האפורה בחליפה האיש .2
מטאליום גרייס — פלייס פייטון .3

מיצ׳נר א. ג׳יימס — סיונרה
 רוט ליליאן - דמעה אזיל מחר
 הוגו ויקטור - מנוטר־דם הגבן

 מונסאראט נ. — קוסטלו אסתר
 ריינולד׳ם קוונטין — דין בית

שפירא ליונל - ביוני הששה
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מונסאראט נ.- האכזר הים .10

 2 במקומם ולקבל הרשימה מתוך ספרים 2 להחליף רשאי חותם כל
מובחרים. רומנים 20 של נוספת רשימה מתוך אחרים ספרים

ך 8 להלן 20ה- מתו
מוריא דה דפנה - אן מרי .1
וולמן פול - תיאודורה .2
בריקהול פול - שחקים מרקיע .3
טולסטוי אלכסנדרה - טולסטוי .4
גוזנקו איגור - ענק של נפילתו .5
מאנקביץ דון - ומשפט עלילה .6
סומרסטמוהם וו. - ומחכריהם רומנים 10 .7

למב ה. - המפואר סולימן .8

:ולהרשמה להפצה ראשיות תחנות
 ת״א ,24 אחד־העם טופל, ד. — ת״א ,60 אלנבי מזרחי, מ.

והעתונים. הספרים חנויות ובכל
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המשק
ת זיוף עו ד מו ב
 סטטיסטיקן הודיע אחדים חודשים לפני

 על ),52( בקי רוברט פרופיסור הממשלה׳
 חדש. (״אינדקס״) מחיה מדד־יוקר קביעת

 המתמטיים בחישובים בקיא שאינו הציבור,
 בעיתונים קרא בקי, פרופיטור של המסובכים

 מקודמו. יותר־מציאותי הרבה זה אינדקס כי
 ליולי 15,־ד — הקובע לתאריך חיכה הוא
 תוספת־היוקר אומנם אם לד,יוכח רצה —

ל שווה תהיה לעובדים־השכיריס שתשולם
הסחורות. ד,היקרות
 מועד התקרב עם מרה. אשליה זו היתה
 לחצי אחת הנעשה תוספת־היוקר, חישוב

מלא באופן להשפיע הממשלה החלד, שנה,
 החליטה הסחורות, מחיר על וזמני כותי
שיס עד שוגים למצרכים סובסידיות לתת
 לירידת גרמה האינדקס, חישוב מועד תיים

 עלו השנה מחצית במשך התוצאה: מחירים.
המשכורות. שתועלינה מבלי המחירים

 הממשלה הכום. את סידר הפקיד
 כ< הטענה, את רבות שנים כבר מכחישה

 מדד־ את מזייפת היא הסובסידיות בעזרת
 סימנים נמצאו החודש אולם יוקר־המחיה.

זו. האשמה שאימתו ברורים,
הת והתעשיה׳ המסחר שר ספיר, פנחס

 הצורמני צלצולו לקול שעבר בשבוע עורר
 הירושלמית. בדירתו המותקן הטלפון של

 עתון אל אותו היפנה לקו שמעבר הקול
 לדלת מתחת בבוקר השכם שהוכנס הארץ,
דירתו•

 למראה נדהם העתון, את פתח ספיר
 המועצה לכאורה: רגילה מסחרית מודעה
 תמכור כי הודיעה, ירקות ושיתק לייצור

 פרוטה 250 של במחיר עגבניות קילוגרם
 של זעמו את עוררה זו מודעה בלבד.
ה פירושה כי מכליו. אותו הוציאה ספיר,
הב שהממשלה הוא, המודעה של אמיתי
 היתה העגבניות, למשווקי סובסידיה טיחה

 מחירן. של מסולפת להורדה הישיר הגורם
 הממשלה כי הטענות, את אימתה המודעה
האינדקס. את מזייפת
 לעגבניות הסובסידיה את כי חשד, ספיר
שפו אל מיהר הוא שיינברג. פקידו הבטיח

 שהעירו הקול, לבעל הבטיח הטלפון, פרת
 עשה שיינברג ״אם המוקדמת: בשעת־הבוקר

 ממשרתו.״ היום עוד יעוף הוא זאת,
 באותו לברר זמן היה לא לספיר אולם

 המודעה. לפירסום האחראי האיש מיהו יום
 נאלץ מכפר־סבא, רחב־הכתפיים השר כי

הת שהממשלה הטענה, בהכחשת לעסוק היד,
העג מחיר של מלאכותית להורדה ערבה

בניות.
 יכולתו, מיטב לפי לפעול שניסה הפקיד,

 כי שכח הוא הבוס• את מבלי־משים סידר
כלכלנים. גם קוראים בעתונים המודעות את

חינוך
ם הנידונים חיי ל

 בשבוע חזו בירושלים, משה קריית תושבי
 היו לא שתוצאותיה ריצה, בתחרות שעבר

 חבושי ,14 כבני נערים שני בספק. מוטלות
אח רדפו ארוכות, ופרועי־פיאות כובעי־פקק

 לתפסו, לבסוף הצליחו ),9( בזרי אהרן רי
 אגב שנפלה כיפתו את להרים כשהתכופף

ה בילד חבטו ודברים אומר ללא ריצה.
 היתומים בית לעבר אותו גררו צנום,

 המוסד, חצר מעבר בשכנות• הנמצא דיסקין,
 שינו לא בזרי, של חבריו במחזה התבוננו

נתפס. כי כשנוכחו פניהם הבעת את אפילו
 נחבטו שפניו בזרי, של זעקותיו אולם
 של תערובת הפכה השמאלית ורגלו בכביש,

 נהגי את מאדישותם עוררו ואבק, דם
 מספר קו של הסופית בתחנה שחנו המקשר,

 החוטפים, שני את גרשו הם הסמוכה. 1
לביתו. המוביל אוטובוס על בזרי את העלו

ל ניסו לאוטובוס, אחריו עלו החוטפים
 יכלו לא הפעם למוסד. עמם לחזור שכנעו
 לא בזרי אלימות. באמצעי זאת לעשות
 במתרחש, שחזו אורח, עוברי שני שוכנע.

החוט שני ביתו. עד אותו ליוו אליו, נילוז
בבושת־פניב. למוסד הזרו פים

 חבריו 420ו־ בזרי גורל על הקרב אולם
ב אחת אפיזודה רק זו היתד, הסתיים• לא

 הידוע היתומים מוסד על החינוכית מערכה
בישראל. לשימצה
 בזרי של סיפורו למנהל. אישי שוט

 את חריפותו, במלוא שוב, העלה הצעיר
 תחת הנמצאים החינוך, מוסדות של מצבם

 עומדים שערים, מאה של הרוחני שלטונה
 של החינוכיות הדרישות בפני בהצלחה

שולטת אלה במוסדות כי העשרים. המאה

 וד,בדוקה: הישנה החינוכית השיטה עדיין
טרור.

 המתקדמת השיטה על נוספים פרטים
 התגלו דיסקין, היתומים בית של יותר

 גורלו את לברר שניסה הזה, העולם לכתב
ה ממחנכי אחד בגאוזה סיפר כזרי. של

 האדמוני: הזקן בעל בלוי, מרדכי מוסד,
 כוח. בלי חדשה, שיטה מנסים ״אנחנו
ל שברח נזרי, כי לילדים הסברתי פשוט
 שום יקבל לא רשות, נטילת ללא ביתו
שלו.״ העונש יהיה זה לאכול. דבר

 שיטת לעומת ניכרת התקדמות זו היתד,
המ נער במוסד. בדרך־כלל הרווחת החינוך

 בשעה חברו עם המדבר אורות, לכיבוי אחר
 המפליט בכיסו, לחם המחביא לשינה, המיועדת

 מדריכו רצון להשביע מצליח אינו או קללה,
 ממקל חינוכי להסבר זוכה התפילה, בשעת

 שיטת־ לגבי עדיפויות סדר קיים המדריך•
 להכות רשאים מדריך או מורה זו: עונשים

 מנהל במקל. או ביד הצעיר העבריין את
 בו להצליף רשאי קרופי, אברהם המוסד,

 זאת הצלפה בחדרו. המצוי אישי, בשוט
מכ את פושט הנידון מיוחד. בטכס נעשית

 גופו את מפקיר לכיתה, חבריו לעיני נסיו
 פסיכולוג־חובב כל המנהל. להצלפות הערום
 בגיל עירום, גוף על הצלפות כי יודע,

מינ סטיות לידי להביא עלולות ההתבגרות,
במאזוכיזם. הקשורות יות,

 שמונה, בן ילד הזה העולם לכתב ביפר
 בלתי־ האזנד, בפני לכן קודם עצמו שאיבטח
 אחד ילד עשה זמן כמה ״לפני רצויה:
 רצה. שהמנהל כמו התפלל ולא רע מעשה

 זה כמה שידע לו, הרביצו המדריכים אז
להתפלל.״ חשוב
 החניכים אין מדוע שהסביר אחר, נער
 ללמוד ״עליך התנ״ך. את ציטט לדבר, נוטים

 — הזה העולם לכתב אמר עמוס,״ ספר את
יידום!״ ההיא בעת ״המשכיל

 עבר בזרי לכופרים. לתלמידים, לא
 אל התגעגע הוא ביחס• חשובה לא עבירה

 התפילה. לאחר אחת בשבת נמלט אמו,
 נחמן דוד מדריכו כבר לו חיכה כשחזר,

נזרי הנפש. לטיהור צום לו פסק ),26(
המכו לחנות הפעם שוב, ברח התפעל, לא
 שהיו המועטות בפרוטות קנה הסמוכה, לת
 את כשאמר שמע לא איש לחמניה. לו

במו החמורות העברות אחת המזון, ברכת
 לכיתה חבריו בחצר. ללון הוכרח הוא סד.

המחנך. הוראות לפי חרם, עליו הכריזו
העו את להחמיר המחנך החליט למחרת

 לביתו. מאב, היתום בזרי, את שלח נש,
שיגר מעשה, כדי תוך התחרט הוא אולם
 הפעם להחזירו. יותר בוגרים נערים שני

 המזימה את להפר מהחוץ התערבות הצליחה
פגע. ללא לביתו הגיע בזרי החינוכית•

 אמו, למוסד. לחזור היה חייב בזרי אולם
 שכבד, המשפחה, של העיקרית המפרנסת

החולים בבית חודשים שלושה מזה חולד,
בחוות שעבד ,15,־ד בן יצחק אחיו זיו.

 לחודש, ל״י 62.5 השתכר הציוני, הנוער
ה אחיו חמשת של היחידי המפרנס היה

נותרים.
 כבר לו ציפתה שם למוסד. הוחזר בזרי
למוסד חבריו כל יפה. מאורגנת מקהלה

בזרי תלמיד
ברה הצלם

1154 הזה וזעולס6


