
 □השרו

שלנז
 על־ שנכתבו נבחרים חיבורים לפניכם

 שלום. ושוחרי זכים ישראליים ילדים ידי
 ברחבי ומופצים באלבום נכרכו החיבורים

הנאור. העולם
 השלום / פרח כמו יפה שלי ״השלום

 הוא שלי השלום / חצב כמו יפה שלי
 נחמד הוא שלי השלום / חמודי נורא

 ואשב / לגינה אצא בוקר עם / ושובב
 על השלום עם ואשחק / התאנה מתחת
כך.״ כל רע עם הם הערבים / הרך הדשא

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יגל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

שנת פתיחת ע□

עד דגש יושם
השליו: הלימודים

וציונות עונים
 אך — אגוזן וגם חומוש גם ״אהבתי

 אני יום כל מכולם. יותר אהבתי שלום
 אף מלחמות יהיו שלא טוב כמה חושב

בכחול.״ פנסים לצבוע אוהב שאני פי על

מל תהיה ולא שלום יבוא ״וכשיבוא
 וליסוע בשקט הארץ את ליישב נוכל חמה
מה לפחד בלי שנרצה מתי ולגדח לסיני

 שלנו.״ יהיה זה כי ערבים
י•

 פרח יצא ומהטנק טנק ציירתי ״אתמול
 טוב כמה בלבי וחשבתי פצצה במקום
ו ערבי ציירתי כך אחר שלום. שיהיה
 מיוסי. שלום וכתבתי יד נותנים יהודי
והדביקו הציור את לקחו ואמא אבא

 של הזביל מעל בסלון הקיר על אותו
 מהפשיטה הביא אחי שדני הקטיושה

ללבנון.״

מל אני חומי. לו קוראים כלב לי ״יש
 חומי לו אומר אני שלום. לתת אותו מד
 חושב אני שלום. נותן והוא שלום תן

 בסבלנות ללמד צריכים הערבים את שגם
שילמדו.״ עד

להת כמו חשובה ברכה מין זה ״שלום
 לנו להגיד מסכימים לא הערבים ראות.
 להגיד מסכימים כן דווקא ואנחנו שלום
 גם רוצים הם — מה אבל שלום. להם
מס לא אנחנו ואדמות שלנו האדמות את

 חם אם שלום רק — סתם לתת כימים
״פסיחים אנחנו מה, רוצים. ! 

י•
 ולא טייס־מפציץ, אהיה לא ״כשאגדל,

 מנתח ולא קומנדו-צוללן, ולא בזוקאי,
 נחג ולא תותחן ולא שיריונר ולא קרבי,

ואס השלום, את אוהב כשאגדל זחל״ם.
 חשבון על למקום ממקום בעולם תובב

 ציורים. ואצייר שירים ואשיר הסוכנות
במילואים.״ רק קומנדו אהיה אני

 ספטמבר בחודש החותם כל
המרתק השבועון על

חדשות
המשטרה!

חינם לסופשבוע יונה
 במיגרש-הרוסים

ח ח נ ה — רוגזים לקוראים

 החדשה הלימודים שנת פתיחת עם
 בהן קודמות לשנים בניגוד כי נמסר

לציו חינוך על מספיק דגש הושם לא
 מב־ יותר השנה, יושם ולערכים נות

 לציונות חינוך על דגש קודמות שנים
 חדש מקצוע יונהג השאר בין ולערכים.
 ״ערכים״ שייקרא הלימודים בתכנית

הסיס תחת הערכים חודש ייערך וכן
 מתים״. ערכים זה טובים ״ערכים מה
ומקצו נושאים רשימת התפרסמה כן

מורחבת. בצורה השנה שיילמדו עות

יהודית הסטוריה
 לארץ־ וכמיהתו הקדמת האדם י■

ישראל.
 המזוזות — המוזואיקון תקופת ■

הראשונות.
רא — הגלגל את ממציא היהודי !■

האנושית. התבונה שית

יהודית גיאוגרפיה
מס חוצלארץ כדור, היא הארץ י■

הארץ. סביב תובב
 דגש שימת תוך ותגליות, מסעות ■

וטבריה. צפת גילוי על
ול לגויים יוקדש מיוחד שיעור !■

תרבותם.

יהודית התעמלות
 יהודית. קומה זקיפות־ תרגילי ■

העורף. להקשחת עיסויים ■1

יהודית מוסיקה
.בינוני. צייר — בטהובן ■
ושירתו. יוחאי בר שמעון רבי ■

שכמו מיילים
■;< 1

 שבו דה במכוניתי שנסע החייל !•
לירו רדיו, + לשנה טסט )74 (מנוע 65

 מתבקש — ימינו יד את ושכח שלים
 טל. אחה״צ, 6—4 בשעות לדני לטלפן

).784960 (בעבודה 486900
 בטנדר נסעתי שעבר חמישי ביום #

וש לנווה״עציצים משיכון־בבלי סוסיתא
 בשקית עמלק לי עשה אשר את כחתי
 בסר- (אצל לזיווי להתקשר ירוקה, ניילון
.219488 גליק)
 בקסטינה עלה אשר הקטן לשפן •

 הצטנן הדלת, לסגור ושכח טנדר״דודג׳ על
.784900 טל. נזלת. וקיבל המסכן

8 גזברו חיילים ״
 פיאט בטנדר נסעתי באוגוסט 23ב־ 0
 בתיה מזכרת לכיוון מצומת־אחים 238

 לקובי, להתקשר נא בבדיחה. ונזכרתי
.2608 צ. ד.

 נסעתי אחה״צ בשעות בתמוז בי״ט •
ש ונזכרתי ירוקה בחיפושית לוד בכביש

.366114 טל. הביתה. לצלצל שכחתי

בו
הכארון

עולה!

 ונכדו הידוע הבנקאי של הידוע בנו
 הידוע הבארון הידוע״, ״הנדיב של

 (במרכז), רוטשילד דה (נתי) נתנאל
 ארצה אמש עלה וסביו, כאביו כמוהו
מפואר. בטקס

 הישראלית ורעייתו החינני הבארון
 מצביאים למשפחת בת נילי, החיננית

דר הפנים שר מידי קיבלו מפוארים,
מהודר. בפורמאט ישראלי כון

 הבא־ צמד מסר עתונאים במסיבת
 העם ובית ביתם היא ישראל כי רונים

שבו בישראל ישהו וכי כולו היהודי
 ״הילטון״ הקליטה במרכז בשנה עיים

בתל־אביב.
 החדשים העולים את בברכה נקדם
ונעימה. מהירה קליטה להם ונאחל

 !בת
 האלוף 1
!יורדת 1

 הכושל האל״מ של המגושמת בתו
 מפקד שהיה מי לימון, (מוקה) מרדכי 1
 שחושבת הצעירה הגברת הים, חיל י
 לי) (שקי גילי מה, יודע מי עצמה ן
 הארץ מן אמש ירדה (במרכז), לימון |

צנוע. בטקס
 ״ה־ עצמה המכנה לימון, מדמואזל

מא השליכה דה־רוטשילד״, בארונית
 הגאה הישראלי ייחודה את גווה חורי ן
 במקום הזוהר, בניכר לחיות ובחרה 1
בציון. הנמקים לאחיה לעזור ,

 הגברת ״הבטיחה״ לשאלה בתשובה
 בארץ תבקר כי דה־רוטשילד לימון

 שנה. בכל בלבד שבועיים |
 המערכה. מן לבורחים הבוז י
טובות! צריכים לא ן

״שינוי״ תנועת עורכת הסוכות חג לרגל
המונית עם עצרת

א ש ו נ ב

 - הסוכות חג
הלאה? ומה

 שלמה, עורד־דין רוני, תעשיין אורי, דוקטור אמנון, פרופסור ידברו:
ואחרים. אפי אינטלקטואל יורם, מהנדס־מזון שוקי, ארכיטקט

 לעשות התחל - לדבר הפסק
ל״שינו■״ הצטרף


