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*מיו המלצות אתם להביא שהצליחו אלה
 סרו־ — העם בשפת שנקרא מה חדות״,
 בעלי שהם אלה שבניהם, המאושרים סקציה.

מיו ליחט זוכים ביותר, החזקות ההמלצות
 השאר דקות. 10 תוך עבודה מקבלים חד,

 להשיג מנסים הביתה, ההמלצה עם חוזרים
יותר. גבוה ממשלתי מפקיד אולי אחרת,

 דוד איזה להם שאין הפשוטים, המקרים
 רביעי, ביום באים עמדה, בעלי חותנת או

 בסבלנות המוקדמות הבוקר משעות מחכים
 מה מראש יודעים שהם למרות — קץ אין

כמובן. שלילית, התשובה. תהיה
ה אחד של מחדרו יצאה שעבר בשבוע
ה הריונה בחודשי צעירה, מורה מפקחים

 קולה בדמעות, מוצפות היו עיניה ראשונים.
 מה יודעת לא ״אני ספרה: כשהיא נחנק

ל קרוב עובדת לא כבר אני לעשות...
 יהיה מה יודעת לא פשוט אני שנתיים.

 מקבלת אני לכאן באד שאני פעם בכל הלאה,
מצ הו-אד, עבודת ,איו — תשובה אותה

טערים׳.״
 ד ע׳ יש בטענתה. יחידה אינה זו מורה

ליל ואמה־ת רווקות נשואות, אחרות, רבות
ל נאלצות בלך־ושוב, הנדחות פעוטים, דים

 באפם בבית ;שבת או פקידות עבודת חפש
מעשה.

 מורה סיפרה השחורות. את דופקים
 שם: בעילום להשאר שבקשה ),22( נשואה

ש לאח- שנה, לפני תימני. ממוצא ״אני
 נשאת״. — רב זמן עבודה מחוסרת הייתי
 בעמדה משפחה קווב לו ויש אשכנזי בעלי

 התקשר •ת שבוע! במד. לפני חשובה. צבורית
 ביפי, החינוך משרד מחלקת עם קרוב אותו
 להגיע. עומדת פרידמן* שהגברת אמר להם
 במהירות עבודה לי יסורו שהם ביקש הוא

האפשרית.
 לבוא יכולה שאני לו נאמר בטלפון ״כבר

 מבתי־הספר. באחד בשבילי מקום שיש מיד,
ארו חודשים משך אזני. למשמע האמנתי לא

ב ועכשיו, משרה להשיג הצלחתי לא כים
ב העניין כל סודר אחת, טלפונית שיחה

מהירות.
 המפקח. של לחורו ונכנסתי ליפו ״מהרתי

 ושבאתי פרידמן גברת היא שאני לו אמרתי
 לא שפרצופי מיד ראיתי למשרה. בקשר
 שתביא חיכה לא הוא בעיניו. חן מוצא
 פשוט הוא פרידמן. בשם שחורה אחת אליו
 שום לו שאין טעות, שחלה ואמר בו חזר

 ארוכה שעה לאחר זה. ברגע פנויה משרה
 דבר. שום מזה יצא שלא ראיתי ויכוחים של

 אותו טילסן שוב למחרת הביתה. חזרתי
 היא זה היה הפעם בעלי. של משפחה קרוב

 שקבלתי היתד, התוצאה צעקות. שהקים
 ללמד אותי שלחו יום. לאחר הוראה משרת
 מבית־ המרחק לי. איכפת לא הארץ. בדרום
 נסיעה משעה יותר הוא מגורי למקום הספר

 מקום כל לקבל מוכנה אני אבל במכונית,
במקצועי.״ לעסוק שאוכל ובלבד
 ידוע ברחוב הקטן לאיש משקר? מי
 ישן בית באותו שמתרחש ממה מאד מעט

 שכל שבשעה יודע לא גם הקטן האיש ביפו.
 והממלכתיים הממלכתיים, התעמולה שופרות
 החינוך שמערכת יום־יום מכריזים למחצה,
מסתו — מורים של עצום מחוסר סובלת
 גם מאונם. בבטלה מורות עשרות בבות

ב הכריז הגדול, למבצע נרתם ישראל קול
 ״שאין שעבר השבוע של החדשות מהדורת

 ידוע ערב עיתון ומורות.״ מורים מספיק
לש נאלצים בתי־טפר שבכמה ואמר הרחיק

 ימצאו אשר עד לטייל התלמידים את לוח
החסרים. המורים

 נכון, זה אם אבל אולי. נכון, זה כל
המת בתי־ספר מנהלי אותם באים לא מדוע

לעצ ומגייסים אדם בכוח מחסור על לוננים
 הבאים ומאות עשרות אותם מתוך אחדים מם

כלום. בלא ונדחים משרה, לבקש
 יצאו בהם מקרים שלושה לפחות ידועים

 לבקש הארץ בדרום בתי־ספר של מנהלים
 המנהל בא לא כן, אם מדוע, מורות. להם
 לו לבקש לתל־אביב, בלוד בית־הספר של

 ספרו? בבית כך כל החסרים ומורות מורים
 לא מדוע מגבעתיים? המנהל בא לא מדוע

 שליד הממלכתי הספר בית של המנהל בא
רמלה?
אח רבים ובעוד האלה, בתי־הספר בכל

 מאות שיש בזמן בו מורים, חסרים רים,
 עבודה. מחוסרי מוסמכים ומורות מורים

 חיים הם אחרת. פלנטה על חיים אינם והם
בישראל. כאן,

הרדיו, מקלט את פותחים הם כאשר לכן,
ב העצום החוסר על בעתונים קוראים או

 לא מדוע מריר: חיוך מעלים הם מורים,
אותנו? לוקחים

בדוי. שם •

 מגיע לה גם
לח־־דה גרבי

ה לה תן ה תשמח אשר מתנ ת  או
ה גרבי :באמת ת א ! ה י ז ד ו ה ל הי  ת
ה לתת תמיד (למה מקורי  שיג- מתנ

א דתית?), י ה ה הי  (כי מאושרת ת
א הטו הן לודזיה גרבי כי יודעת הי
ביותר). בות

דו דזי וי

: ן ז ו א ממש עשבי־בר מ
נפ השפעת )4 הדגניים: פחת
 אדם באמצעות מישהו על שית
 מרתך; )11 מין: )10 אחר:

 מהרו: )14 מאור: כלי )13
 טרקלין: תיאטרון שחקן )15
 אכר )19 הנצחוז; אוח )17

״אנציקלו מחבר )20 בנוח:
 ובוניו; הישוב לחלוצי פדיה

 )25 בבל: אמוראי מגדולי )22
 ח״ב )26 (ר״ת); רחמנא-ליצלז

מ מוצא )27 טפ״ס; מסיעת
 רז רפ ש )30 פלונית; משפחה

 )34 צער; קריאת )33 נמוד;
 חם: לא )36 אצטבה; מרך,

ה ממציאה )39 עז; זרם )37
 )41 ספינת־האויר; של יהודי

מת שאינו נדיר, נז בכימיה:
 )42 אחריב; יסודות עם חבר
 ש־ עיר-שואב, )44 יאיר; נרו

 וחזרה דני־ראויי בידי היתה
 )48 גתרת־הפחם:: )46 למואב;

בלוע כוח־סום )50 נוח; מבני
ישר שרש )51 (ר״ת); זית

חש הספק יחידת )53 אלי;
 רוח )57 משתחווה; )55 מלי;
 )59 זרוז; מילת )58 רעה;

 ״מן־ עורר )60 צ׳כי: מנהיג
היסוד״.

1358 הוה העולם תשבץ
: ד נ ו א  הבלום דלקת )1 ס

 יפני; מטבע )2 לאוזן; הסמור
 קדומת־ )5 קנה; גבעול, )3

 במות יחירת )6 הולנדית; שם
 )7 תריסריםו; 12( במסחר

ו בועז נכד )8 ציפה; משח,
 בדרוס-מזרח חצי-אי )9 רות;

 דופי, )15 רעל; )12 אסיה;
 מושב- )16 ד׳); (איוב, פגם

ב מסכת )18 בדרום; עובדים
המרג אם )21 טהרות; סדר
 )24 סאונד; 2 ר׳ )23 לית;

 שר, )26 דורם; עוף־לילה
 קרם; )28 המקרא; בימי אציל

פופול רדיופונית דמות )29
 ;32 הדבור; חתור )31 רית:

באי נהר )35 בממשלה; שר
מפור צרפתי מרשל )37 טליה;

 )40 ויטנאם; בירת )38 סם;
 )43 עברי; חודש )41 נישא;
 )46 מום; חסרון, )45 מצבה;

 בעל )47 טרופיים; עצים סוג
 )49 במתמטיקה; ידועה נוסחה
 משקה )52 בסין; החזק האיש
 )56 בארמית; טוב, )54 חריר;

 שם )58 ישראל; משבטי אחר
 בורמה מנהיג של משפחתו
לשעבר.

סין, משה חיבר המצורף התשבץ את  ברמת״ רסקו משכון מו
ה. מונחי על להתגבר יצליחו שהפותריס בתקווה השרון, מי  הכי

ה״. העולם ״תשבצי של הקבוע למיבנה רק יתקבלו תשבצים הז
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