
שנתו— —מייסדי עול ממי
 החיים, כדרבי התואים אתם הי

השם. אל שובו
הג׳מוסיס״ של ״האמנציפציה מ.ז♦

בשדה
החינוך

פירסומא׳ ר1מד

 ביכולתו ניכר הטוב הצבע
 הוא הטוב הצבע דברים. לטייח

 משיכות בכמה הסיד אמן
 בנין הופר הוא קלות מכחול
 — רופף יסוד לארמון, רעוע
 — מתקלף טיח פינה. לאבן

 הצבע בעזרת חמדה. לשכיית
 שרץ, כל ויטהר יזכך הוא הלבן

 ביותר הרקוב הבנין גם כי עד
 ניכר בכך שיש• לבנין ידמה
 ניכרת בכך — הטוב הצבע
מפ״ם.
 נישול להפוך ברצונך אם

לאידי כסאות חימום לחריג.
למדי ביצים פטפוטי אולוגיה,

זקו להליכה היגררות ניות,
בר לגשם בפרצוף יריקה פה,
אלינו. פנה — כה

 וסיד מכחול משיכות בכמה
 מפ״ם הכל. עבורך לעשות נוכל

 בע״מ וצביעה טיוח מפעלי
שנים. של וידע נסיון עטירי

טפטים. גם אפשר

טוב צבע ניכר במה

 החליטה הכספים ועדת באדר:
 מבלי שמגר דו״זז את לאמץ

לזנבר להתיחס
המאמצים

 דו״ח את לאמץ החלטתי בקלות ״לא
 הכל ״אחרי באדר. מודה שמגר,״ ועדת

אגרנט דו״ח את אימצנו השנה רק

יוצרת. בפעילות — שמגר דו״ח

 יתומים ושני המדינה מבקר ודו״ח
די רואים שאתם כמו והבית ויטנמיים,

מס יודע, אתה נחמץ, הלב אבל מלא.
 בלי ממורמר, בארץ, כזה דו״ח תובב
 לכל מתחבר ומייד לו. ידאג אחד שאף
 שמועות ומפיץ מפוקפקים חוגים מיני

אמר אני אז רועשת. הארץ כל והופ!
 עוד שהוא אותו שנאמץ לעצמי, תי

 ארוחות ושלוש חם בית לו וניתן קטן
 הרבה עוד פה ויש וריטמיקה, ביום

 איתם, לשחק שיוכל ומסקנות דו״חות
מהרחוב. אותו נציל וכך

 לעשות, מה שלי, השטח זה אימוץ
 החול בארגז הזה הנחמד הדו״ח הנה

 עציוני ועדת דו״ח על חצץ ששופך
 שבא מאמין? היית אגרנט. דו״ח זה

 ואיים השתולל ;מאוד מסוכן היה לפה
 מייד אותו אימצנו אנחנו אבל וצעק,
 ברפייה ועובד יפה קורא כבר והוא
תיכון. לבית־ספר ילך השנה ועוד

אמר נפט״, ״נתיבי דו״ח את תעזבו
 הם האדומות בגופיות אלה לכם. תי

כו את אימצנו המדינה. מבקר דו״חות
שסובלת מאוד מפגרת מישפחה לם.

 ״אגודת חברי הנצחיים, התורנים קטנים, קוויזלינגים יופי
 לפני הלוח מטלית את לגהץ הדואגים קישוט״. ו״ועדת הבריאות״

אשתו. של הולדתה ליום כספים ולאסוף המורה כניסת
 טעמה מימיכם חשתם שלא אתם שלי, טובים תלמידים קדימה

 מוסתר בראי שימוש של המנהל, לחדר פריצה של הגונה, העתקה של
 או השיכפול שעווניות אחרי חיטטתם שלא אתם לעוס• בפתק או

 ששיננתם אתם המנהל. לחדר מפתח תמורת השמש בת את פיתיתם
 לחברכם ללחוש וסרבתם — ויותר הבחינה חומר כל את בביתכם
הלימודים. לשולחן

 רכשו מצביאינו לוחמינו, מפקדינו, שטובי למשל, ידעתם האם
 הנורא הפחד על לגבור הכוח את הראשון, הצבאי אימונם את

הס תושיה, מהי למדו כאן ורק שכאן העתקות. בשדה — והמשתק
וכר. טוב שדה מודיעין, הסביבה, לתנאי תגלות

המע על הלשינו במפעלכם. המשיכו לעצמכם, תפריעו אל אבל
 עשר לארוחת צחורה מפית הביאו סנדליכם• לצחצוח דאגו תיקים,

 התלמידים מועצת חברי קדימה, בעיתה. ציפרניים נטילת על והקפידו
עולם. עד ומוריכם הוריכם לתפארת הארצית,
ן החינוך שר פעם אפילו תהיו אולי יודע, ומי

חינוכיים. נזישחקים —.המבקר דו״ח

 למשוך ומנסים יחם מחוסר זמן הרבה
לב. תשומת
 ב־ אותי שיראיינו רוצה לא אני

 אני השנה״, ״אב לי ויקראו ״טנדו״
ותא מזה. נהנה ואני דו״חות מאמץ

 בטוח שהייתי דו״ח רואה שאני לי מין
 כמה ואחרי עולמות להפוך עלול שהוא

 מיק־ לו ויש — אותנו עוזב הוא זמן
 שכרי זה האזרחי. במשמר והוא צוע

צריך.״ לא אני יותר לי, תאמין הגדול,

ר ב המערכת ד

א ״ א צ ק

נפשנו
יש עוכרי אותם לראות בפרוש. כך
ט ראל ש מ  ועושים בשוטרינו ים ה

לשנינה. חוקינו
 אשמים אנו אשמים, משהם ויותר

פגע. לאותו גרמנו ידינו שבמו
ו מה !במרומים שהדי נ י א  לבטל ר

 ליד פועלים שישבו קדום מנהג אותו
 שקיעתה? ועד החמה מהנץ פטישיהם

 ילדותם בשחר בכך מתחילים ושיהיו
ו קודם ס פ ת נ  ?. ״זכויות״ לעניין ש

 וכמה לכמה עד היה אלה שורות וכותב
 הצאר של קוזאקיו היו בהם מיקרים,

לאו מלמדים הקיר״ה, שוטרי או ג״י,
 ״סוציאליזמוס״ שובטים פראים תם

מהו.
 כך כל שהצליח שחיל־הים, וחבל

 אצבע. נוקף אינו האחרונה, במילחמה
 לסורים, פועלינו משולים זה שלעניין
פאת״ח. לחיתו — ועובדינו




