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 דעתם את כיום שמטריף שמזז דומד,
 לאו הוא העיברית העיתונות עורכי של

 אלא עיתון, בנייר הצפוי המחסור דווקא
 והערב השכם מצוטט הארץ 200 כי העובדה

 פוגשים שאנו שעה ואכן חוץ. בעיתונות
 מן 99/״0ב־ הרי העיתונאים, עמיתינו את

 ״תגידו, הראשונה שאלתם תהיה המיקרים
כות את להסעיר הארץ 200 מצליח כיצד
 כולו?״ בעולם העיתונים רות

 שלא כשם מכך, מתרגשים איננו אנו
 1783 ,1784 ,1785 ,1786 בגליונות התרגשנו

 הציניקנים, אנו, אפילו ברם, הלאה. וכן
 קטע למראה להתפעל שלא יכולנו לא

 הרחוקה. (!!!) מנפאל אלינו שנישלח
ה מן לקוח מצורף, שתצלומו הקטע,

(״ה צ׳ינגל־מינגלה־לוף־לוף־לוף ירחון
 ההרים מטפסי ביטאון בקטמנדו״), שבוע

יו ולא פחות לא מדבר והוא ההימאליים,
 הארץ, 200 של בשיבחו ניחשתם, תר,

 של המכובדת בחבורה כורך הוא שאותו
וחשטרן. הפיגארו טייטס, יורק הניו

 (בתירגום בקטמנדו השבוע אומר כך
 בישראל ״...דווקא יותר): או פחות חופשי

 על לענות שיוכל עיתון מצאנו הרחוקה
 ההימאליים. ההרים מטפסי של דרישותיהם

 ביטאונה היותו ולמרות הארץ 200 שמו
 לז״ל), (הכוונה יחסית קטנה מיפלגה של

 היטב, מקופל אותו, שמכניסים שעה הרי
 חום כאוגר משמש הוא לגרב הנעל בין

רטי זיעה, בפני עמיד הארץ 200 מצויץ.
 לאחר רק ומיתפורר בשימוש אמין בות,

 נימצא הוא זו מבחינה ארוכה. תקופה
כ בעולם העיתונים למיטב שווה ברמה

מומלץ.״ ואחרים. פיגארו טייטס, יורק ניו
 מסוחררים איננו שכרה. וזה התמדה זו

שני האימון את להצדיק כדי הכל ונעשה
בנו. תן
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תקלות ללא נפתחה הלימודים שנת
 ארבעה — בחיפה

חדשים בתי־ספר
בחיפה חינוך לענייני כתבנו מאת

 הבוקר עלו חדשים בתי־ספר ארבעה
נפ אין הלימודים. שנת פתיחת עם באש

 הצפוני במחוז החקירות אגף ראש געים.
 במעשה המדובר כי סבור המשטרה של

רדי קבוצה על־ידי שנעשה במזיד הצתה
הח ג/—ב׳ מכיתות תלמידים של קאלית
ל הבחירות בזיוף גם השאר בין שודה
קישוט. וועדת
 עם פעולה משתף שנעצרו הילדים אחד

ההצתה למעשה הרקע כי והסביר חוקריו,

1

יהו תמיד יש אנטישמי אירגון בכל
אנטי לא שהם להראות כדי אחד, די

אצלם. יהודי יש עובדה, שמיים.
 בממשלת תמיד יש סיבה מאותה

 תמיד יש ולכן אחד, ספרדי ישראל
ערבים. כמה בכנסת

 לדבריו, אורה״. — ״תורה בפיתגם הוא
כ תורה, ספרי הצתת כי הילדים חשבו
 בעיני ערכם את תעלה בפיתגם, כתוב

 לבד ציוניהם. את גם ישפרו וכך המורה
 בחיפה הלימודים שנת נפתחה זו מתקרית
תקלות. וללא מלאה בהצלחה

ת — בעפולה חו ת תפ  ה
בגיבעת־המורה ניכרת

כעמל, כתכנו מאת
 בסימן נפתחה בעפולה הלימודים שנת
 לכר המקיף המקומי בבית־הספר פיתוח.

כ־ סויידו המבנים, שוקמו צומצמי־פיתוח

 את למערך יש זה בשביל ובדיוק
 — ! ? מוסריים לא אנחנו אליאב. לובה

 די־ לא אנחנו לובה. לנו יש עובדה,
לו לנו יש עובדה, — מוקרטיים?!

 יש עובדה, — ! ? מצפון לנו אין בה.
לובה. לנו

 הוא אליאב לובה הזאת ומהבחינה
 לגויים״ ״אור ממש, של לאומי נכס
 מוצר שהוא מזה לבד כי שנקרא. מה

 גם הוא המקומי, לשוק מאוד טוב
 אותו לשלוח אפשר — לייצוא מצויין
 אפשר לבוא, או לתרום יהודים לשכנע
 בינלאומיות, לוועידות אותו לשלוח
 לממשלות כיועץ אותו לשלוח אפשר

זה. בשביל נפלא ממש הוא מתפתחות.
 העושים. ויש המדברים יש אכן,

 כך — יותר יפה מדבר שלובה וככל
 יותר. מכוערים מעשים לעשות אפשר

עובדה. לובה, לנו יש הרי כי

 עם כסידרם. מתנהלים והלימודים הלכה,
 מגיבעת־המורה רינה המורה כי נודע זאת
 עשר שלה גבעת־המורה וכי בהריון, שוב
 לפני עוד בלימודים לשיבושים לגרום ייה
 התלמידים הורי כי נמסר כן היורה. בוא

 רקע על בגרזן, ביה״ם מנהל את היכו
אישי. סכסוך

שיגרתית ה פתיח — בנגב
 שבט של הבדואים לילדי בית־הספר
 של המסורתי באיחור נפתח אברמרביע

 שיצאו שהתלמידים מאחר ימים, ארבעה
 הגיעו הלימודים, שנת פרוץ עם מאהליהם
השבוע. סוף לקראת רק לביה״ס

תק ע״י במקצת הועבה הפתיחה שמחת
 באש פתח בית-הספר מנהל מצערת: רית

שה מאחר 2ד/ מכיתה התלמידים לעבר
הא את והוציאו מעשה־קונדס ביצעו ללו
המנהל. של הגמל מן וויר

 ההורים ועד יו״ר בישר די־זהב במושב
חי תנורי הותקנו שסוף־סוף לתלמידים

 הוסיף היו״ר הלימוד. כיתות בכל מום
 יעסוק אחר־הצהרים בשעות כי ואמר

 הנוכחית, הלימודים משנת החל ביה״ס,
ושיווקם. המבורגרים בייצור

י הביניים בחטיבת ומה
הצבאי כתבנו מאת

לאי יצא הביניים מחטיבת 32 גדוד
 בנדידת־הצפד יעסוק הגדוד הסתיו. מוני
 בע- במעשים־טובים, בתפוודהזהב, רים,

ובנחליאלי. בהרצל שרת־ימי־התשובה,
ב חטיבתי אימון יתקיים השליש בסוף

 של פיקודו ותחת המורות, כל השתתפות
חצור. מלך יבין של צבאו שר סיסרא,

פעוטון נפתח — בסביון
בסב נפתח הלימודים, שנת פתיחת עם

 עדי משאית. ע״י שלוש כבן פעוטון יון
הקרובה. לתחנה להתקשר מתבקשים ראייה

לובה לנו יש

רה קטו קרי
ח1ר צ

ב מצאנו הזאת הקריקטורה את
 מצאה היא ומייד שבת של מעריב

בעינינו. חן
קרי היא כי בעינינו, חן מצאה היא
 (הרצל) הניצחי החזון שבה קטורה
 עם (הייצור האמונה קטני על מתגבר

המושטת). היד
ב היא כי בעינינו, חן מצאה היא
 קריקטורת חזון, של קריקטורה עצמה
נצח.

קרי לו לגזור בישראל בית כל חייב
 סלו־ קיר על אותה ולתלות זו קטורה

לתמיד. שם שתהיה נו.
 את להקים כשיילכו מחר, גם כי

 או ירכתיים־תחתית, או חרטום־עילית
 בפיתחת־חידקל האיזורי המרכז את
מ באבו־דאבי הנמל עיר את או )

 טובה, הקריקטורה תהיה אז גם בית),
ומצליפה. מצחיקה

כל לניפלאה אותה שעושה מה וזה
כד•

שת - קרקעות?! וני
בערבים?!.. נואובלסים באזורים התייעובות


