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 לחסוך מאד כדאי
 כ״גחלח״, גבוה לחינוך
 במוסדות שכר־לימוד הוצאות לכיסוי

וכחו״ל. בישראל גבוהה להשכלה

 ב״גחלת״ גבוה לחינוך החסכון
 נצברת, ריבית 7ס/0 נושא
 למדד 100ס/ס צמודים והריבית הקרן

 לצרכן; המחירים
 ממס־הכנסה; פטורוח ההטבות כל

התשלומים. המשך להבטחת חיים ביטוח

:חינם תיכון חינוך הנהגת בעקבות
 לחוסכים תוענקנה מיוחדות הטבות
 חסכונותיהם את שיעבירו ,ןתיכו 'לחינוך
גבוה; לחינוך ןחסכו לפתיחת ןלתיכו ןמחסכו

 אחד, כל יכול שם ל״גחלת״, בואו
 ל״דוקטוראט״. עד ולהשכיל לחסוך

 ב״גחלת״, להירשם המתרשל וכל
האוולח... על יצטער ימיו כל
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במדינה החסכון בתכניות -הטובה

גבוה לחינוך חסכון תכנית ^
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במדינה
)52 מעמוד (וזמשך
 . סבל, וידוע קטן עם כבני הלאומית. הרותם

 לרכוש כדי מעטים לא מאמצים הקדישו
 ולגייס האירופית דעת־הקהל אהדת את

 אירופה, ומרכז מערב מדינות את לצידם
 הקימו הם העותומאנית. העריצות כנגד

 אירגו־ אגודות־סתר, תרבותיים, מועדונים
 בדומה לאומיות, ומפלגות פאטריוטים נים

 ועדים וייסדו אחרות, לאומיות לתנועות
האר דבר את להפיץ כדי אירופה בבירות

 קטן, עם היותם חרף וכך, בעולם. מנים
 בכינוי אז שנודעה תורכיה, את הטרידו
אירופה״. של החולה ״האיש

 עם להיפגש הרצל ניסה הזמן באותו
אך תוכניותיו. את לקדם כדי הסולטאן,

חרצר
7 מה תמורת — עיטור

 נוולינסקי של התיווך נסיונות גם לשווא.
 אל־חאמיד עבד עם ראיון הועילו. לא
 הרצל זכה זאת תחת אך אז*, הושג לא

 המאג׳יד־ מיסדר של נכבד תורכי בעיטור
► ייה.

 לאחר שנה כשמונים חוקרים. קינאת
מדוק לבחינה הפרשה זכתה העיטור קבלת
 של ביומניו שנבר היסטוריון, מצד דקת
אלא התקופה. סודות את ולמד הרצל

 השם את הנושא — המחקר של שמחברו
 — הארמנית״ והשאלה הרצל ״תיאודור

 אינו גם הוא יהודי. לא ואף ישראלי אינו
פלסטיני בוחיירי, מארוואן זהו ארמני.

האמריק באוניברסיטה כפרופסור המכהן
 בג׳ורנל התפרסם מחקרו בביירות. אית
. לעיונים (״כתב־עת סטדיס, פלסטיין אוף

1 לעניינים המוקדש ריבעון פלסטיניים״),
המו הישראלי־ערבי, ולסיכסוך פלסטיניים

 הערבי, בעולם אינטלקטואלים בחוגים פץ
ובארצוודהברית. במערב־אירופה

 מעורר רבה, מיוקרה הנהנה כתב־העת,
מע לא ישראלים חוקרים של קינאתם את

 המתפרסמים המחקרים כי המודים טים,
המא ועל בעליהם רצינות על מעידים בו

הפלס התנועה שמשקיעה הכבירים מצים

 אצל לראיון להתקבל הצליח הרצל *
.1901 במאי שנים, 5 כעבור רק הסולטאן
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