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שנה40מ־ ה71מ׳7 איכות סיגריות מייצרת דובק

 • מחזור ״סוף חכתבה על להגיב ברצוננו
).2031 הזה העולם (במדינה. החשיש״

 כאילו להבין׳ היה אפשר הכתוב מתוך
ל קשורים תלמידיו עם המנהל סיכסוכי

ה רוב אולם בבית־הספר. החשיש בעיית
חשיש, מעשן אינו ובתוכם.אנחנו, מחזור,

 ומצוות מהמנהל מרוצה אינו ובכל־זאת י
המורים.

הח נ״ו מחזור שתלמידי נכתב בכתבה
 שבו האופן על מחאתם את להביע ליטו
על־ידי המוסד׳ את מיכאלי שמואל מנהל

 ובכן, בטכס־הסיום. ידו את ללחוץ סירוב
 נותר לא העיברית הגימנסיה מבית־הספר

 בעבר. לו שהיה הטוב השם רק אלא היום
 ההנהלה מאמצי כל מוקדשים כך משום

 את חיצונית מכחינה לחראות וחבר־המורים
הרע. את ולכסות הטוב,

ל מגדולתו. מזמן כבר ירד בית־הספר
לטו לעזור ללמוד, כנה שאיפה אין מודים

מט אלא טובים, לציונים להגיע פחות בים
 ציוני־הבגרות שממוצע היא העיקרית רתם
 שחלה בספרים שיירשם ואסור גבוה, יהיה

י • הגימנסיה. ברמת ירידה
ממו היה המנהל עם שלנו משבר־האמון

 המיקרים את מלפרט היריעה ותקצר שך,
 בצורה בטכס־הסיום התבטא הוא לו. שגרמו

אי ידו. את לחץ לא כשרובנו ספונאנית,
 שבמקום המורים, תגובת את מבינים ננו

ישו לפחות או המנהל, את לפטר שידרשו
 — המצב לשיפור דרכים על איתו חחו
להו והחליטו איתו סולידאריות הביעו הם

הכל מתמונת־המחזור תמונותיהם את ציא
לית.

ו תמונותיה שבהוצאת חושבת ההנהלה
 לתלמידי עונש משום היח המורים תמונות

 זד■ מעשה הנכון. הוא ההיפר נ״ו. מחזור
 את •שנשכח שעדיף שוב. לנו הוכיח רק

 ליד אותם נראה ולא והמורים, ההנהלה
בית־הספר. של בתמונת״המחזור ידידינו
 •שעדיין כיוון בשמותינו, חותמים איננו

בחינות-חבגרות. תוצאות את קיבלנו לא
נ״ד, מחזור תלמידי

ירושלים העיבריח, הגימנסיה
צודקת ער?ס7 מעות

תמידבתמונה

 סיגריות״טיים"
 יותר נמכרות

 מסגריות יתר 7מכ
 סיבה ויש יחד, גם

 כך-7 טובה
 ״טייםי׳ סיגרית
טובה באמת

ם בי ת כ מ
)9 מעמוד (המשך
 שאלות על להגיב לנכון מוצאים אינכם

 להתייחס שיש לא מדוע? בתשובות. אלה
 של תמיהה או שאלה כל אל באריכות

 בכמה בקיצור, די אלא אחר, או זה קורא
 במילה להסתפק אפשר לעיתים מילים.

״לא״. או ״כן״ : אחת
 מתפרסמות היו אחדות שנים לפני עד
 אך כותבים, קוראים של תמונות הרבה

התה משום־מה הופסק, האחרונומ בשנים
 ההוצאה בגלל האם הזה. המבורך ליך

בכך? הכרוכה הכספית
ירושלים סלעי, דודו

 למיב־ לצרף סלעי הקורא טרח אילו •
התה בהמשך רואה היה תמונתו, את תבו
הנ״ל. המבורך ליך

החשיש" ,מחזור7תגופת

2035 חזה העולם


