
 רק לעיל האמור מכוון הדיוק, למען
 ול- לגרביים אשר ולמכנסיים. לחולצה
ל יש זה שבתחום להניח סביר נעליים,

 הוראה שכל מאחר ביטוי, חופש תלמיד
בינתיים. המנהל. על־ידי הוצאה לא בנידון

 מתלמיד הנדרשת הראשונה הפעולה
חתי היא רחובות, אורם בבית־הספר חדש

ליישנא: כהאי התחייבות, טופס על מה
לי: ״ידוע

 חייבים אורט־-רחובות שתלמידי ״א.
 ובמכנסיים בחולצה לבושים לביה״ס, לבוא

 זה -מכלל סטיה הרשמית. התלבושת של
 ההורים יפנו אם ורק, אך בחשבון תבוא
 שקרתה. בתקלה להתחשב בבקשה מראש

לי בהם שאין ביומים גם מחייב זה כלל
מודים.

 ו־ קצרה תספורת אותם שמחייבת ״ב.
 תעבורנה שהפאות ואסור בלתי־מנופחת,

חצי-האוזן. קו את

 מתעד קצוה, צבאית תסטחו
 המודרנית,גורמת מתאוננת מת

ו מו נזוודתתומיויס. ו
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 אוהב אחד שלו. ותחביבו אדם, ל ף*
 אחר בולים. אוסף שני גולף, לשחק ^

 חביתות. הבית !מלוא —חביתות* אוהב
רחו אורט הספר בית -מנהל מזיא, אהרון

קצרה. תספורת אוהב בות,
ש הראשון הדבר אפילו. מאוד אוהב

 מייד שלו, -חדש תלמיד בו מחייב הוא
 ללכת הוא — לבית־הספר הרשמתו לאחר

להסתפר.
בו המנהל -מסופר. חוזר הולך, התלמיד

 משביעה היא לפעמים התספורת. את דק
לא. לפעמים רצונו, את

ה את שולח הוא — לא היא כאשד
הו התלמיד שוב. להסתפר -מייד תלמיד

 האחרונה. בפעם בהכרח לא חוזר. לך׳
ה את עשו -מזיא של מתלמידיו אחדים
 שעמדה עד פעמים, חמש ארבע, סיבוב

במיבחן. תיספורתם
 מלגשת מתלמיד -מזיא מנע שנה, לפני
כ הסתפר לא שזה על בגרות, לבחינת

יאות.

— אחידה תלבושת
תמיד

ק א ה אוהב קצרות תספורות ד
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נעוריו. משחר עוד למאוד, עד עליו
 מזיא אהרון של -תלמידיו יקיי-מו אם

להס עליהם שומה מנהלם, הוראת את
 האפורה־ימשע- האחידה, בתלבושת תובב
 את המפאר אורט בסמל והמגוונת ממת,

 חול, בימי הערות. שעותיהם כל החולצה,
 לסרט יוצאים כשהם בביתם, ו-מועד, חג
 בבית- שנות־לימודיו כל חברה. לבקר או

תל לבוש להיות התלמיד -חייב הספר,
 התלבושת — לה שנייה :ואין אחת בושת

האחידה.

 החופשות בכל זה ובכלל — זמן ובכל
ביה״ס. תלמידי הם שבהן השנים, של

עלו אלה מחובות שסטיות לי, ״ידוע
מוח להרחקה עד — עונשים להביא לות
בכלל. ועד מביה״ם לטת

 כל לנ״ל בהתאם לנהוג מתחייב ״הריני
מוכ ברחובות. אורט תלמיד אהיה עוד

להוראות בהתאם לנהוג אני -מתחייב כן

 או בתקנון מפורטות שהן כפי האחרות,
 בכל ההנהלה -מטעם תינתנה שהן כפי

 ביד,״ס.״ תלמיד היותי תקופת
 התחייבות על התלמיד של חתימתו

חיי הוריו -גם מספיקה. איננה זו צנועה
 אלא לחתום, סתם ולא עליה. לחתום בים

ש מה החתימה. לטקס אישית להתייצב
בטוח. בטוח

התפטרות
קולקטיבית

 את מכירים כבר ותיקים למידים 7(*
 החופש בימי שאפילו יודעים הנושא, 1(

ל לבית־הספר באים הם כאשר הגדול,
 ללבוש חייבים הם בספריה, ספר החליף

שלהם. האחידה התלבושת את
בחו להירשם שבאו חדשים, תלמידים

ולבו -מסופרים לחזור, שעליהם גילו פש,
 תספורת ללא שיתקבלו. לפני כיאות, שים

 המנהל, להם הבהיר נאותים, ותלבושת
 באו לא כאילו והם הרשמה, הרשמתם אין
הספר. בית בשערי כלל

 אורט תלמידי החליטו המצוקה, נוכח
 שניים :ח-מס לזעוק כדי להתארגן רחובות
 להנהלת נשלחו התלמידים מועצת מחברי

 חוקיות את לברר על־ימנת הארצית, אווט
אירגן. שהמנהל העיסקה
 התלמידים, מועצת כינוס הבא: השלב
 חברי כל של משותפת התפטרות והגשת

 בית־ ניהול צורת על במחאה המועצה,
 תיבחר ההתפטרות, עם בבד בד הספר.
״מל שתנהל במחתרת, ■תלמידים -מועצת

 במנהל.״ חורמה עד חמה
 ה־ רק המרד באי-רגוו פעילים כרגע,

 הירוקים הח-מישיסטים ומעלה. שישיסטים
בלע גם אך פה. לפצות עדיין פוחדים

לימו שנת הכל, לדעת מובטחת, דיהם,
רחובות. באורט עליזה דים

המזכיר}
בעד נוע

 שנשלח בן־יוסף, אריה
 לנד המנהל על״ידי
מלהתראיין. התלמידים

 בתכלית- העישון עליהם שאסור ״ג.
ב רק ולא בביה״ס רק לא — האיסור
 מקום בכל גם אלא לימודים, של תקופות

וכד) מגרש קולנוע, רחוב, (בית, אחר
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