
במדינה
 ובגישות- חדשים בשיטחי־מחקר להתעדכן

צעי חוקרים המשמשות חדשות, מחקר
שה כזאת, במידה רמת־המחקר תרד רים,

וחלוטין. יתנוון בארץ שטחיו כל על מחקר
ההי מן כתוצאה מוחות. כריחו;

 שר־ של ואהלת־היד האקדמית, דרדרות
האו בפני הניצבות לבעיות ביחס החינוך

 תקציבי, באיזון עיסוק תוך ניברסיטות,
 שאינו באופן לסטודנטים דברים ובהצגת

 השנים בשלוש גוברת האמת, את משקף
 ירידת־ד,מוחות מלחמת־יום־הכיפורים מאז

העי הסיבה כאשר לחוץ־לארץ, מהארץ
 מדעית להתפתחות אי-יכולת היא קרית
המדי מצד חוסר־עניין של ותחושה מחד,

מאידך. העבודה־המדעית של בערכה נה
 או- בכמה אנשי-מדע מגיחים זה, בקצב

 תגיע וישראל זמן יארך לא ניברסיטות,
ה לנחיתות המקבילה לנחיתות־מדעית,

 שלא המערב, ארצות לעומת השלישי עולם
ה כמצרים, מארצות־ערב, כמה על לדבר

 יותר גדול אחוז בחינוך־הגבוה משקיעות
שלהן. מהתוצר־הלאומי

 תוך בחינוך־הגבוה, יסודית מהפכה רק
 להעמיד תצליח ויעדים, מדיניות התוויית

 מדיניות רגליהן. על האוניברסיטות את
ל מביאה הנוכחית הטלאי־על־גבי־טלאי

 בכושר לפגוע מתחיל שכבר מהיר, ניוון
המדינה. של המדעי־טכנולוגי

דת
רב מעשה

 ממיגדל־העמק הצעיר חרב
 המדינה למנהיגי ״לא״ אומר

 גוש־אמוגים את ומזמין
אצלו ?עבוד יבוא

 ״שר־ :קצרה היתר. הטלפונית ההודעה
 כבוד את מזמין בורג, יוסף הד״ר הפנים,

 התשובה לארוחת־צהריים.״ גרוסמן הרב
 עוד קצרה היתד, הקו של האחר מעברו

 שב אחדות שעדת כעבור ״לא.״ :יותר
 דויד הרב של בביתו וצילצל הטלפון
 ומלישכת מיגדל־העמק, של רבה גרוסמן,

 הפעם חוזרת, הודעה נמסרה שר־הפנים
 צה״ לסעוד מבקש ״השר אדיבות: ביתר
 הרב אך גרוסמן.״ הרב •של בחברתו ריים

ישלילית. היתד, היא תשובתו. את שינה לא
ב לטעות מקום עוד נותר לא עתה
 לסעוד סירב פשוט הוא הרב. של כוונתו

 חוגים חשבונו. ועל השר בחברת צהריים
וב דחופים מיהרו לשר־הפנים מקורבים

 של לסירובו הסיבה מהי לברר חולים,
 אחד ־של שולחנו אל לשבת הצעיר הרב

 ישראל. בממשלת שר המפד״ל, ממנהיגי
 הכבוד על קופץ היה אחר רב כל הרי

בנקל. אותו שוכח ולא הגדול,
 גרוסמן הרב סירב כך משום ובדיוק

 להיות רוצה אינו הוא החשובה. להזמנה
 בורג, השר על בליבו אין לאיש. דבר חייב
 מיגד בישום קישור אינו פשוט שהוא אלא
הדב אהד היא זו ואי־תלות במדינה, לגד,
 ששרים אחרי ביותר. לו החשובים רים

 ללא־ אחריו חיזרו המפד״ל אנשי ומנהיגים
 רבה הפך לכוחותיהם, לספח במטרה הרף,

מאד. זהיר אדם מיגדל־העמק של
 גרום- דויד הרב יוצאת־דופן. דמות

 גרוסמן, ישראל הרב של בנו הוא )30( מן
 והוא בירושלים, בית־הדיךד,מחוזי דיין

ה של בישראל יוצאת־דופן דמות מהווה
 וארבע אחיו חמשת עם וגדל נולד הוא יום.

 בן בהיותו והתחתן בירושלים, אחיותיו
 נשא בתירת־ליבו את לא אומנם, .20

 בחרו שאותה דתית, נערה אלא לאשה
 בהצלחה הוכתר השידוך אך עבורו, הוריו

משו דברים גילה הצעיר הזוג גדולה.
 לסייע :מטרה לעצמו והציב רבים, תפים

ש לצעירים לתועים, לעזור למוכי־גורל,
 מישפחות בני ולילדים בפלילים הסתבכו
עלי נטלו הצעירה ורעייתו הרב הרוסות.

 עבודה אל הללו הצעירים את להדריך הם
והמסו הדת בעזרת סיפוק, להם שתעניק

היהודית. רת
 הרב של שמו עלה כחודשיים לפני

 ביתו אל הגיע כאשר זה היה לכותרות.
 הבדואי הכפר מן עבדאללה הבדואי הצעיר

 היתה שאמו וטען נהלל, שליד בית־זרזיר
 הרב היהדות. לחיק לחזור ורצונו יהודיה

 שגרר מעשה ביתו, אל הצעיר את אסף
 והטרדות. טירחה של ארוכה תקופה אחריו

 שנטל הראשונה הפעם זו היתה לא אך
 הכרוכה נוספת מעמה גרוסמן עצמו על

רב. בטורח
אזרח אליו פנה אחדים חודשים לפני

)36 בעמוד (המשך
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:מאוזן
 .9 ריקבון! .7 שחמת! .2 תבואה! .1

 .12 יפאני! מטבע .10 מוצץ־דם! עטלף
 אבר- .15 הקשת! מן נורה .13 מסייר!
 מתאים, .17 פולין! בירת .16 תנועה!

 מסולם .21 מכשף! .19 תווית! .18 כדאי!
 .23 ד,שחמת! במישחק כלי .22 הצלילים;

ב שנשמה .28 סהר! .25 מצבת־זיכרון;
 .32 רשף! .31 מצבת־זיכרון! .29 אפו;

 .35 הענבים! את דורכים בה .34 בהרת!
 .41 לאן? .39 נאיבי! .36 ועוד; בנוסף,
 מעונות .45 שרה! של צרתה .44 חזרה!
 הבקר; מלכסיקון .48 איכות; .47 השנה!

 .53 המרגליות! , אם .51 הסכו״ם! מן .49
 (ש״מ)ו נודע בריטי מדינאי .56 ציפור־שיר;

 אבן מין .60 בו; מלאה האטמוספירה .57
 .63 בדרום; חדשה עיר .61 מאד! קשה
בוס .65 הבית; בקרקעית מיבנה .64 ישן;
ירו בפרוזדור קיבוץ .67 קוסם; .66 תן;

 ולא ככה .75 נפחד; .72 צאצא; .70 שלים;
 הצלילים! מסולם .78 גיהנום; .76 אחרת!

 אסקופה; .81 הבית! מיכסה .80 !מספיק ,79
 לא־ .86 נפשי; מעצור .85 מספיק! .83

 תבלין .88 האלוהות; מכינויי .87 קדושה;
 .92 קריאה; .91 כלי־קיבול; .90 לקפה!
 .96 בת״קול! .95 הברגה; בעל מסמר
 האביב! את מבשרת אינה כזאת אחת

מפולם־הצלילים. .94

:מאונך
 בלי סוף .5 חם! לא .4 בני-אדם; .1.

 סכין־קצבים; .8 דלקת; מין .6 התחלה!
 לישראל; המים מפעל .12 אגוז־הודו! .11
 רסיסי- .20 החיה; בני .15 ארוכה; .14

 לדעת! עליך .24 מילת־שאלה! .21 לילה!
 חס־ווחלילה .28 עוף־טרף! .27 פרוסה; .26

 חרסה; .32 מודל; .30 סיפון! .29 (ר״ת)!
 התגוררות! מישכן, .37 !עוז אזור .33
ה מחודשי .39 ״מיכסה״! בלי סיר .38

 .42 (ר״ת); יאיר נרו .40 העיברית! שנה
 לירושלים! בדרך מושב .43 כסף! יתן
 גבוהה! דרגה בעל .46 בארץ! קבוצה .45
 בבקר; זכר .50 לזיהוי; מילת־שאלה .48
 .54 הארג! מחוטי .52 והלל; שבח .51

 .55 מים; מעל למעבר המשמש מיבנה
 .59 הולנדית! קידומת .58 יכניע; יבזה,

 צינה; .64 תשמח; .62 ענק! מיקווה־מים
 .69 חסרי־חוליות; בעלי־חיים מערכת .68

 .73 מילת־זירוז! .71 הגיע! .70 אולם! אבל,
 שוטר־גדודי .76 פקודה; .74 צעיר; ענף

 .79 בנגב; המצוי אדמה סוג .77 (ר״ת)!
 גרגרי- מין .82 רפואה; .80 ירידה! שקיעה,

 ,89 כהה! לא .84 למאכל! טובים יער
 .94 קרם; .93 מספיק; .90 החלב; ממוצרי

מזמר.

 למצוא ונסה דימיונך את הפעל
 אשר מתאימה כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתה מח תסביר
 הכתובת: לפי. לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת״,
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 2043 ק

 כיסא :בכנסת ,נדירה תופעה !•
ח״כ. אחרי רודף

 יפו ,6 צדק גרי ,רח׳ גל, רוזה
 באמצע מכיסא נופל אדם אם •

 ירים לא אלוהים גם — שלו הקדנציה
אותו!

אל־חלד, פלד
חולון ,20 הר־דפנה רח־

 רוצה אני העולם, את עיצרו י•
!לשבת

,5 ריינס רח׳ בן־נאים, אביגיל
ה... קצה על לי עומד •

זילברוט, אריק
תל־אביב ,25 מנדלשטס רח׳

יוצרו. על שקם הכיסא #
יהי־שלום, שאול

פתח־תקווה ,7 אורלנסקי רת׳

אין בדרייב השבוע
-5.30 בשעה

הקסום ההרפתקאות סרט
המעופפת״ ״המיטה
 7.30—9.30 בשעות

 המפוצצת הקומדיה
נקבה״ ממין ״חייל

0 ס ס ס ס 0)0 0 0 0 0 0 0 0 0

 חמים בתים מחפשים אנו
חחמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי *ער אגודת 1

י*ו, ,80 ■למה רחוב
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1
!
1
1
1
1
1

2045 הזה 8העול




