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ה י ס נ ח ת י י ל א י ר
במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

י״ב י׳׳א, י׳, ט׳, בוקר לכתות תשכ״ט הלימודים לשנת הרשמה

עי תיכון ת מקצו כימיים לבורנטים במגמו
 גרפיקה-שרטוט
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ה ש ון מ צי

 זועזעו שם דירתו.
כשש בני־המשפחה

 בגדה כיצד מעו,
 על האהובה שועה,
הגדול באח כולם,

 הקטן. האח עם —
מ אני ״עכשיו

 משה התהיל בין,״
״ל להרהר, ציון

התחי היא אחרונה
 המון לעשות לה

 לבזבז תסרוקות,
אי על כסף המון
הת גם והיא פור.
 עכשיו אותי. ולקלל עצבנית להיות חילה
 בא.״ זה מאיפה ברור
 שועה, את כשהכיר כך. תמיד ,1הי לא זה
או טובה, אשד, היתר, היא שנה, 11 לפני
ש עד אחריה חיזר שנתיים וביישנית. הבת

טוב. במזל לו נישאה לו, נענתה
 טובים, בתנאים ההורים, עם כשגרו ואז,

 לכאורה. בסדר. הכל היה
 הדבר. נמשך זמן כמה יודע אינו איש כי

 ניסו בינתיים האה. ילדי חמשת עם
 ואת הצעיר האח את לשכנע בני־המשפחה

להיפרד. שועה
 אוהבים,״ ״אנחנו שוכנעה: לא האשד, אבל
 עליו!״ אוותר לא ״אני אמרה,

הכל. על ויתר הוא לגמרי. נשבר משה
העיקר האושר. על הדירה. על אשתו, על
לברוח. —

הבכור, האת בדירת — שועה■ נשארה כך
הצעיר. האח עם

 הצעיר, האח מגיב לכל!״ מעל ״האהבה
 עושה הוא מדוע כיוס, אותו, כששואלים

 שמו את החליף גם הוא למשפחתו. כזה דבר
 עבר האשה, עם יחד שירש הדירה את ומכר
ילדיה.' חמשת ועם אהובתו עם לגור

 הרבנות. בפני המיקרה הובא חודש לפני
 שלא הבגידה, סיפור את ששמעו הרבנים
גט. עייר לו אישרו — האשד, על־ידי הוכחש

מיו אמו להוריו. ציון משה חזר עכשיו
 ומקוננת: בשכונת־התקווה מסתובבת אשת׳

 יכול אלוהים דק לנו! קרה אסון ״איזה
 היא מה וחצי! 19ה־ בן הקטן, את להציל
אחד,״ בן לי שגמרה לה מספיק לא רוצה?

המותח
הפרטי

עתיקות

, ג י א. די פ רו ך  הנבוכים אנשי־הרשות כ
 מייד המציע. של זהותו על תחילה, תהו,

 עובד שהוא העובדה שעל־אף להם הסתבר
 אישיות של בנו הוא העתיקה, בעכו בדייג

 בעל־ דבר כל שלא מסתבר, עתיקות? מהן
 שנמצא או באדמה הטמון היסטורי, ערך
לחוק. בהתאם לעתיקות, נחשב בים

 הלאומיים, הגנים רשות אנשי נוכחו בזה
 פסק: הצעיר, ־ קולצ׳ר אדם פנה אליהם

 הוא למכירה. נאפוליאוני תותח לי ״יש
לירות.״ 5000 לכם יעלה

1607 הזת העולם

במדינה
חיים דרכי

אחיך דס
 חם היה בשכונת־התקווה חם. יום היד,

 ושאגות־ פתוחים, היו החלונות יותר. עוד
 גמר ציון משה הרחוב. את מילאו הראדיו
 צילצל לא הוא החום. בגלל מוקדם, לעבוד

 ומצא פתח, מפתח, הכנים הוא בדלודביתו.
ה אחיו את ואיתר, — במיטה אשתו את

וחצי. 19ה־ בן צעיר,
 אחיו אל וניגש שרווליו, את הפשיל משה

 נעמדה המיטה, מן קפצה אשתו אבל —
 ״טוב קטועות: בצעקות לו והסבירה ביניהם
לי. נמאס די. שמחה. אני אותנו. שמצאת

ממך. להתגרש מוכנה אני אוהבים. אנחנו
 שום רוצה לא אני

 אוהבת אני דבר.
אחיך.״ את

ר פו ב־ אי צ ע ו
ת. ו  עושים מה נ
 ציוך שכזה? במצב

 הוא פרא־אדם. אינו
 את בשקם הוריד

 יצא המורמת, ידו
מ־ הדלת את וטרק

אחרי־גבו.
ל־ ירד אחר־כך
 דירה — בית־הוריז

ל מתחת הנמצאת ציון שועד!
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