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 ההרשמה חסת״ס הקרובים בימים
ערב או בוקר דביתות
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 נערכות הבחינות
והתרבות. החינוך משרד מטעם

*
— תיכוניות בוקר לכיתות ההרשמה נמשכת כן

 (י״ב) שמינית (י״א), שביעית (י׳), ששית
ה מ ש ר ה ה

וביאולוגית. ריאליטטית הומניטטית, למגמות
 סטיפנדיות, מנוסים, אקדמאיים מורים :התלמידים לרשות

נוסף. תשלום ללא טפרים אספקת חוגים,
אצלנו, לחן שתתכונן לאחר בבחינות תעמוד לא אם

אותן נלמד
הבחינות לאותןנוטפת שנח
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.17.30—20.00 בשעות גבירול, אבן פינת

- בגי״ברק גבעתיים, דמת־גן,
 המלד בגן ״עצמאות״, בקפה ,20.30 בשעה ,30.8 רביעי, ביום
רמת־גן דויד,
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 ההנהלה, נציגי בהשתתפות

כחובה. הופעתו ראה חכר,
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עיתונות
צריכים

לדעת
לספיר
 זכתה לירושלים ממזרח היריות תקרית

ביומונים: שמנות לכותרות הראשון ביום
 ערביים בתים 4 ״פוצצו ״הצופה״: •

מטיילים.״ על שנורו היריות על בתגובה
 בכפר פוצצו בתים 5״ :״למרחב״ •

אבו־דיס.״
 בתים 6 פוצץ ״צה״ל ״הארץ״: •

באבו־דיס.״

ת ר סו מ
שבטים ו2 ה

 ה־ החייל של ביותר הבולט סימן־הזיהוי
 צה״ל חיילי לומדים כך — גבו הוא מיצרי

 היפי, וג׳ון נילסן לארי של בקריקטורות
 השבוע שעלו אמריקאיים קריקטוריסטים שני
העולמית. במו״לות הישראלי הגל על

 הספרים שורת אחר משאיות. סוגי צ
 ה־ של ששת־הימים מלחמת מסוג הכבדים

 מארשאל, הגנרל של שלוחה וחרב צ׳רצ׳ילים
 הקלים הספרים של שעתם עתה הגיעה

 ניל־ של בסיפרם הקריקטורות ועשרות יותר
 מידגם הם זה) בעמוד מהן (כמה והיפי סן
מייצג. די

 ל- הדרן בשם שזכה לסיפרם בהקדמה
לקאהיר) בדרך אירע מוזר משהו (או: סואץ

 לשימוש־ יוכנסו הספרים כי קיווה גדיש,
 פתיחת עם בספטמבר, בראשון כבר חובר,

בהוצאות. קימץ לא לכן בתי־הספר.
 יקבלו כי רישמית, נאמר, הערביים למורים

ה הספרים שהם — החדשים הספרים את
בישראל. הערביים בבתי־הספר נהוגים

 מורים מספר 7 אלפים עשרות כמה
 אצל השיגו לנצרת, נסעו ומירושלים משכם

 — להם המיועדים הספרים את עמיתיהם
התוכ לפי ילמדו ולא ישבתו כי והחליטו

הישראלית. נית
נמוכה, כך כל היא ,הרמה קביעתם:

1--------------------------

כנצחוננו:״ בהחלט בטוח ״אני

 בכוונתם שאין לציין המחברים מזדרזים
 האחרונים המאורעות בכובד ראש להקל

 שבטים 12 נהגו ומתמיד שמאז רק במרחב,
צרה. בעת לצחוק מסויימים מרחביים
 כאשר למשל אחרת. אי־אפשר שגם האמת
 ברור הלא היהודי. חיל־האספקה על חושבים

 — משאיות סוגי לשני זקוק שהוא לגמרי
חל למזונות — ואחד בשריים למזונות אחד
ביים.
 על התל־אביבי סוחר־הנשק כותב מה או,

לסחורתו? כרזת־הפרסומת
 רק נפלו לא־משומשים, מצריים רובים

סיני). (בחולות אחת פעם

חינוך
הוא

הגדיש
ת ה א א סי ה

ב הקרן־הקיימת־לישראל נטעה עצים כמה
?1953 שנת

 בישראל, אזרחים עשרה יימצאו אם ספק
המח אבל פה. בעל התשובה את היודעים

 כי קיזזתה, החינוך במשרד הערבית לקה
הער הילדים כל ידעו שבועות מספר תוך
,המדוייקת. התשובה את המערבית בגדר, ביים

 המכילים ספרי־הלימוד את הדפיסה היא
 לימודי חומר ועוד זו, חיונית אינפורמציה

 למחלקה האחראי הזה. הסוג מן מובהק
יוסף משרד־החינוך, מנכ״ל סגן הערבית,

מיליון. עשרה •

יהודי״ במו נראה לא הוא ״מעניין,

ב מקום לתפוס יכול אינו תלמיד ששום
מספ ירכוש שהוא הידיעות סמך על חברה

 פרקים מחיקת על לדבר שלא אלה.״ רים
 הערבית, והתרבות ההיסטוריה של שלמים

ציונית. בהיסטוריה והחלפתם
העדי כללית, שביתר, מול לעמוד במקום

 למחלקתו תוכניתה. את לבטל הממשלה פה
 לשעבד, עכו עיריית ראש — גדיש של

 ניתנה — ערבית כותב או קורא שאינו
 החדשים. הספרים רבבות את לגנוז הוראה
כמד הח־נוד במשרד שואלים אין עתה

1565 הזה העולם


