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תיבון בוגד■
ההרשמה החלה

המדרש לבתי
מלאכה למורי

ירושלים

ת1טבני1 כלליית לאומנויות
שנת של״ז הלימודים ל ת

פנימיה יש (*)
טלפון

02-523151
02־534302

 הגרם בית ילין, דוד שם על לחינון המכללה
(*) במדייס רחוב למו״ג, יעקב בית סמינר
והמרכז תל־אביב ^

ולמלאכה, למורים הממלכתי ביחמ״ד
03-255308 14 פטאי גבעתיים,

מאוחד, מ״ד בימ״ד ״תלפיות״,
03־281461 29 מלצ׳ט ת״א,

רבקה״, ״בית למו״ג המ״ד ביחמ״ד
03-944257 (*) חב״ד כפר

תזונה, (מלאכה, מקצועיות, למורות ביהמ״ד
03-767113 (*) (כנ״ל) בני-ברק אופנה),

והצפון חיפה
הקיבוצית התנועה של לחינוך ביה״ס

ו 04-932143 (*) קרית־טבעון דואר ״אורנים״, חיפה, אוג׳
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״אורנים״
ויצ״ו, מורים, והכשרת לחינוך ביה״ס

04-81479 12 סנש חנה רח׳ חיפה,
בדרום
057־77573 (*) וינגייט באר־שבע, למו״ג המט׳ ביהמ״ד
מזרחי צעירות בית ע״י המ״ד ביהמ״ד

057-78171 (*) המשחררים דרך באר־שבע,
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והידד הדיילת
)43 מעמוד (המשך

 שטרלינג לירות עשר לו נתתי לאחרונה
 על־מנת שלו, הדרכון את שיחדש כדי

 יתעוררו לא לארץ׳ ייסע באמת שאם
האחרון. הרגע של בעיות

המק שהילד כמה הלב לי כואב ״ממש
 בגדים די אפילו לו אין מוזנח. הזה סים

 אינטליגנטי, מאוד ילד הוא לחורף. חמים
 ודורש שאלות שואל הכל, על המון יודע

 בלתי־ בצורה אלי קשור הוא תשובות.
 לעולם חברי־לטיסה, ולא אני לא רגילה.

 בך על עמדתי אחד לילה איך נשכח לא
 שלא כדי מוקדם, הביתה ייסע שהוא

 עייפה. שאני לו אמרתי ברחובות. יסתובב
 בנמל- בבוקר בשש להיות צריבה ושאני

התעופה.
דפי נשמעה לפנות־בוקר וחצי ״בחמש

 קם הוא לי. היה וזה דלתי, של קה
 לראות שיספיק כדי בבוקר, חמש בשעה
 נרגשת, כל־כך הייתי דקות. שתי אותי
 עמד הוא אחר־כד לומר. מה ידעתי שלא
 אנשי־ ואת אותי שהסיע האוטובוס ליד

 והתחיל שלום ואמר לנמל־התעופה, הצוות
 אחריו, רץ הוא נסע, כשהאוטו לבכות.

 ,קחי לי: אמר הקפטיין מזעזע, היה זה
 אותו.' קחי ז לד איכפת מה לישראל, אותו

הלב.״ את לכולם קרע זה
כולם

פעולה משתפים0
ליה מודעים באל־על ספי של כריה ^

 בין שנקשרו המייוחדיט-במינם סים 1 •
 בדוגמנות, גם העוסקת התמירה, הדיילת

ליח שותפים בולם האנגלי. הילד לביו
 מאפשר באל־על סדרו־העבודה אלה. סים

 בחודש. פעמים מיספר ללונדון לטום לספי
 בהיעדרה לי עם מתקשרות ידידות־דיילות

מעבי ממנה, מתנות לו מוסרות ספי, של
ממנו. מיבתבים לה רות

4 4 )

לי והילד דגני דיילת
יעלה״ זה כמה איכפת לא/׳

להיפ אמורה ספי היתד, שעבר בשבוע
 לפתע אך הלונדוני, הפרקליט עם גש

 כי לה והודיעו מהחברה, טלפון קיבלה
 ספי לניו־יורק. טסה היא ללונדון במקום
לאכ יבולה אני ״אץ :ואמדה בבכי, פרצה

כש לבוא לא יכולה אני איך 1 לי את זב
י מחכה הוא להי חייבת אני ובכלל, לי
 אחת פעם לגמור כדי עורך־הדין עם פגש

 תימ- סררדהעבודה הבעיות.״ עם ולתמיד
 מאמץ ואחרי והדיילות, הדיילים כל בין רן
 ספי של טיסתה את להסדיר הצליח רב

בלונדון.
 פרי. יישאו שמאמציה משוכנעת ספי

 מירצה, כוחה, כל את להשקיע מוכנה היא
 ארצה. הילד את להביא כדי ובספה זמנה
ב שהיותיה כל הפכו בלי פגשה מאז

 להסתובב חדלה היא לילד. קודש לונדון
 חדלה ובקנסינגטון־מרקט, דוד בקינג׳ס

 לבלות לצאת או יקרות במיסעדות לאכול
לי. של כולה ספי בלונדון, הברים. עם

 אין שעליו חבר, לספי יש בישראל ואילו
 מספרת רק היא הדיבור. את מרחיבה היא
פעו משתפים ישלה החבר וגם הוריה שגם

 תצליח היא ני ומקווים לי, של בעניינו לה
לבסוף. ׳להביאו

לי. את אוהבת נורא ״אני :ספי אומרת
 העניין. לי יעלה כסף כמה לי איכפת לא
 הברטים, את לא שיתן מי יהיה לא אם
 אשלם ואני מכספי, הכרטיס את אקנה אני
 נורא־ העניין כל עורכי-הדין. שכר את

 אביא שבסוף בטוחה ואני לי, נוגע נורא
יסתדר.״ והכל ארצה, אותו
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