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 כש־ הופיעה הילטון, מלון נעל

ב יהלומים שרשרת צווארה. סני

 שלא סיבות בגלל ובחיבור, בפדגוגיה
 פוליטיות'.״ סיבות — בה תלויות

 היכל אולם של אחרת בפינה
לפני טליתמן רחל הדגימה התרבות

 היא תנועות־ריקוד. לכיתה חברותיה
 ,1949ב־ בסמינר לימודיה את סיימה
 רקדנית והפכה לארצות־הברית נסעה

מפורסמת.
 המוזרה, בעובדה הבחינו המתכנסות

 במיקצוע מעולם עסקו לא שרובן
הסברים. לה למצוא וניסו ההוראה,

 מודים
כמיפלצות

 הארבעים שבשנות ץץסתבר,
פתו אפשרויות הרבה היו /■/לא

 לפנות שביקשו נערות לפני חות
 נרשמו לאוניברסיטה ללימודי-המשך.

 במעבר כרוך היה הדבר כי מעטים, רק
לירושלים,

הו על־ידי נחשבה תעודת־הוראה
 מציאת על המקילה לתעודה רבים רים
 את רבים עודדו ולכן מוצלח, חתן

בסמינר. ללמוד בנותיהן
 פחות אז היה האחות מיקצוע

 30 לפני הדעה, שרווחה משום מקובל.
להינשא. קשה לאחות כי שנה, 40ו־

 ד״ר גברים: גם היו הבוגרים בין
 זאב הרדיו מנחה רון, אליקים (לאמנות)

 בן גלזר, עמי ד״ר(לפסיכולוגיה) ענר,
נבון. אופירה של מחזורה

 האמיתיים, שהמורים הפלא מה אז
 במיקצועם, היום עד שעוסקים אותם

כמיעוט? בכינוס הרגישו
 למתכנסים הכינו הערב מארגנות

 את המתארים ציורי־ילדים, הפתעה:
היו מחמיאה. לא בצורה שלהם המורים

 מפקד של אחותו רזיאל״נאור, אסתר ילשעבר; הח״נית
ז', במחזור שלמדה רזיאל, דויד אצ׳ל

לימודיהן. מתקופת זיכרונות העלתה היא המורות. בחברותיה מוקפת
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ממארגנות אחת מצביעה לברידג׳ למורה והפכה שנה

 לווינסקי סמינר של הבוגרות רוב המורות. כינוס
 רבות בנעוריו. שרכש במיקצוע מעולם עסק לא

בארץ. מפורסמות דמויות להיות הפכו מהבוגרות

 עם מורים מיפלצתות, מורים שם
 כפי מכוערים, מורים וסתם קרניים

 בכיתות התלמידים בעיני נראים שהם
 התערוכה .80ה־ בשנות הנמוכות

 היכל של הכניסה באולם הוצגה
התרבות.
 שעה הבוגרות לפני נפתח האולם

 לאפשר כדי הרישמי, המועד לפני וחצי
 מזה התראו שלא חברות של פגישות

 להחליף זמן די להן ולהניח שנים,
חוויות.
 רבות הספיק. לא הזה הזמן גם אבל

המשע האמנותית מהתוכנית התחמקו
הכניסה. באולם לפטפט ועברו ממת,

מע נבון. אופירה בתמונה: ערב,
האמנותית. לתכנית הקשיבו טים

 היכל שערי שננעלו אחרי גם
 שלפניו הרחבה על עמדו התרבות

 מנעורים, חברות של גדודים־גדודים
 ל־ כדי שבסביבה לבתי־הקפה שפנו

.השיחות. את המשיך
 מעניינות יותר הרבה היו השיחות
בפנים. האמנותית מהתוכנית

 שהמורה התברר, שבחוץ בשיחות
 תלמידות של חייהן את שהקשה
 המורה היה מהאחרים יותר הסמינר
 היה הוא אדלר. יצחק לזימרה, המנוח

 יודעת שאינה גננת או שמורה משוכנע
 סיפרה תקנה. שום לה אין — לשיר
 בזימרה, 5 ,קיבלתי הבוגרות: אחת
 סיום עם .שקיבלתי התעודה ולכן

 להתקבל כדי הספיקה לא לימודי
לאוניברסיטה.

פגש הוא הביתה, לאדלר ,הלכתי

 של שיכנוע אחרי ורק חמור־סבר, אותי
 הציון את להעלות הסכים שעה חצי
 לא שלעולם שאבטיח בתנאי — 6ל־

אחד.״ שיר אפילו אלמד
 דווקא היתה שהשימחה הסתבר
המשיכו שלא אותן של מנת־חלקן

 לא בכינוס שהיו המורות במיקצוען.
 חלום־ הגשימו כאילו משום־מה נראו

 שנראה מיקצוע אותו כי נעורים,
 הפך החמישים, בשנות מבטיח כל־כך
ובלתי״יוקרתי. אפרורי 80ה־ בשנות
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ההוראה. את ועזבה בגיבעתיים אחר בתפקיד עבדה יותר מאוחר
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