
בארץ־ישראל העברים העובדים של הכללית ההסתדרות

ולחינוך לתרבות המרכז
 בכתב להשכלה ישראלי מכון

ת המוסד תלמו ש עצמית לה
 נבחנו המכון מתלמידי 1500מ־ למעלה

 והבגרות המוקדמות בבחינות כה עד
הס של ובבחינות החינוך, משרד של

ה אלה, תלמידים הפקידים. תדרות
 התכוננו הארץ, רחבי בכל מפוזרים
 לימוד. ת בכית, לבקר מבלי לבחינות

 הצבא, במחנות בבתיהם, למדו הם
 שעורי לפי — בבתי־חולים באניות,

המכון. של ההדרכה

ם י ד ו מ י ל

 המורים טובי ע״י הוכנו המכון שעורי
ל הפקולטה מהאוניברסיטה, ; בארץ

 שיטת ובו׳. רופין, סד מ, חקלאות,
 לומד לכל מאפשרת בכתב הלימודים
 האינדיבידואלים, תנאיו לפי להתקדם

 המודים חבי מזורז. או איטי בקצב
השעו תיקוני ע״י הלומד את מדריך

אפ קיימת כן הסברים. ותוספת רים
המורים. עם אישיות לפגישות שרות

ם י י נ ו כ י ת

 המוקדמות בבחינות הנדרש הלימוד חומר כל את מקיפים זו במחלקה השעורים
החינוך משרד של והבגרות

וכיאולוגיונ ריאלית ספרותית״ :במגמות
ת ו ע ו צ ק ם מ י י נ כ ט

 — המקצועי והאיגוד מקצועי, לחינוך מחלקה — העבודה משרד עם בשיתוף
מקצועית. להכשרה מדור

י ע ד ת מ ו א ל ק ח ה
מפין מוסד — לחקלאות המדרשה עם בשיתוף

ושפות פקידות ן גבוהים לימודים
הסתדרות מרכז עם בשיתוף העם להשכלת המרכז עם ף בשית,

הפקידים. I העברית. האוניברסיטה שליד

ת ו ח נ ת ה ו י ד נ ם י ט ס ו
והתרבות החינוך משרד קרן מתוך סטיפנדיות התיכונית: כמחלקה

ולחינוך. לתרבות והמרכז
האגוד מהקצבות - הנרשמים לכל הנחה 10% : לטכנאות במחלקה

המקצועי.
 מהקצבת — הקורסים לגומרי יוחזרו 35%

העבודה. משרד
זאת. לעונה הנרשמים לכל הנחה 25% : לחקלאות כמחלקה

-לחיילים הנחות
מטכל/אכא עם מיוחד הסכם לפי

ל חנם לימודים תכנית כ ־ ל ש ר ו בת לפי ד הכתי
 373 ד. ת. תל-אביב, ככתב, להשכלה ישראלי מבון

:והדרכה התייעצות
חיפה ירושלים תד^אכיב

ההסתדרות בית ההסתדרות בית 115 אלנבי רחוב
81 חדר 37 חדר הישן פ הוער,׳׳ בית
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ש י ג ר ה מ ע י ס נ עם ב

סבנה
בדג״□ אויר נתיב■

ם י ש נ ה
אדום דגל גי״,

הש ביותר העסוק הישראלי שהיה האדם
 מצא דיין, משה הכללי המטה ראש בוע,

 הופיע שבת בליל :יפה לג׳סטה שהות
 מדים ללא וותיקי-פלמ״ח, של במסיבת״פורים

 (אך תורכי קפה ספל שתה תחפושת, וללא
 משך התבונן החריפים), המשקאות את דחה
 בשקט וחמק ההיתוליות בתחרויות שעה חצי

החוצה.
 (״ה־ ירוחם הפלמ״ח, מוותיקי אחר איש

 הפך יותר, ארוך לזמן התפנה כהן, ג׳ינג׳י״)
 ערב. אחרי ערב נשפים׳ בחצי־תריסר מסמר

 כהן של בוקס תחרות :העיקרית הופעתו
 צור, (״בומבה׳׳) יוסף נגד אויר) (משקל
 החרוץ. בכשלונו שנסתיימה הקאנורי, שחקן
כש למסיבה מראש כהן הופיע בטחון ליתר
 צבועה והשנייה באגד, מכוסה האחת עינו

כחול. בפנס
 האחרים- הקאמרי שחקני של התחפושת

 חנה :בוקס בתחרויות השתתפו שלא
1 כבת־ספרד ;הופיעה מירון (פיגמאליס)  

ככדורגלן. הופיע בוגן נתן
 רוכינא, אילנה הופיעה זאת, לעומת
 הבימה, שחקנית של בתה הצעירה, השחקנית

 הוד, רובין של בתלבושת לשמה׳ בהתאם
 שיע- התמירות, לרגליה היטב צמודה שהיתר,

. ג׳אז. בשירי הקהל את שעה
יחז זכה רובינא, אילנה הופיעה בו בנשף

המ הקפה בעל איש-כסית (״חצקל״) קאל
לב שפנים שני :במינו מיוחד בפרס פורסם,

 קוניאק בקבוקי שלושה תמורתם תרם נים,
במהירות. ונתרוקן שהלך המשקאות לאוצר

 ישראל ממשלת ראש זכה אחר, מסוג בפרס
 הפורים במסיבת בן־מריון, דוד לשעבר,
 כאשר נחת רווה הוא בשדר,-בוקר. שנערכה

 אדום, דגל לו שהוגשה החבילה בתוך מצא
ב במרום. מונף אדום ״דגל : פתק בצירוף

ז״. לא ,מדוע עצם,
 אחד מסיבה באותה זכה גדולה להצלחה

 הסער, בן־גוריון, כדוד שהופיע מחברי-המשק
 בך פאולה את אפילו המוצלחת בתחפושתו

 אותו הזמינה לבעלה, אותו שחשבה גוריץ,
לצידה. לשבת

 גם תל״אביבי בנשף כבן־גוריון הופיעה
מכ שלבשה שפירא, רות הקול־ישראלית

 נכרית פיאה חבשה אקדח, חגרה חאקי, נסי
 בידה נשאה מלאכותי, חוטם הרכיבה מצויינת׳

 המלה את להזכיר חדלה אפלאטוני, וספר חליל
״את״.

הו פורת, לאה האתר, גלי על חברתה
 החליפה פשוטה, כנזירה זאת, לעומת פיעה,

ש הראל, ישעיהו השופט עם ,מחמאות
 בעל-הבית, ואילו !הודי למאהאראג׳ה התחפש

התח אלוני, ראובן משרדיו׳,חקלאות איש
צרפתי. לפונדקאי למארח, כנראה פש,

אי, דונ חי לון ל ש כ
 על הודבק הנשפים, באחד שנערך במשחק

 עצמו שהאיש מבלי שם, חוגג כל של גבו
 לפי השם את לנחש היה עליו מהו. ידע

 רעמי עורר אליו. החוגגים שאר התנהגות
 גבו שעל רוזן, (״שמוליק״) שמואל צחוק

 הבין לא הוא רוזן״. ״שמואל השם הודבק
 לזה.״ מוכשר לא ״הוא : הנוכחים הערות את
ה את לפתור הצליח לא גדלות,״ שגעון ״זה

חידון.
 ר,ג׳יפ) (היי חיים זכה הזדמנות באותה

 יש :שמות שני גבו על יודבקו כי חפר,
 ש־ בעוד תמיר, ושמואל קסטנר ראל
 ראש־מחלקוד סגן סתווי, אחר׳נעמן וותיק

 באופן נשא בחיפה, הסוכנות של ההתישבות
קישוט״. ״דון התואר את הולם

 דן של התחפושת היתד, ביותר מקורית
 לדן שהתחפש בן־אמוץ, נשמע?״) (״מה

 ־־- לד,מן ההספדים בתחרות זכה בן־אמוץ,
רשע.

 לעצמו, שהתחפש אחר אדם הגיע כאשר
 לחגיגת" לבנון, חיים תל-אביב עירית ראש

 נתקעה העיריה, מטעם לילדים שנערכה פורים
 בקרבת החול, מסימטאית באחת מכוניתו

למ שנקלע לעתונאי הוא הבטיח גן־החיות.
כביש.״' יסלל ״כאן קום;

 רב־סרן ידי על קויימה אחרת הבטחה
 האימון בשטח הפעילים אחד כיכר, שאול
 הסתיים כאשר בוקר, לפנות בצד,״ל. הגופני
 החוגגים כל את הוא הוליך השתתף, בו הנשף

 שעה אותם ייגע תל״אביב, לכיכר־דיזנגוף,
התעמלות״בוקר. בתרגילי ארוכה

במנהיג גם דבקה פורים שמחת כי נראה

 השייך בישראל, הדרוזית העדה של הדתי
 בקפה השבוע שנראה טאריף, אמין

 בלי אירופי, בלבוש תחתית, חיפה אדוארד,
 בקרב מעמדו את המסמל המיוחד הכובע

עדתו• בני

רה ו ז הפ
הודו

וודש־ישן שתיל
 קוצ׳ין, העיר של היחידי העקלקל הרחוב

נ היהודים יושבי־העיר מאדם. המה הודו,
 ידי על להיבדק וזקניהם בצעיריהם אספו
 הבריאות משרד רופא רייטלר, רודולף ד״•

ל עלייתם לקראת ראשון כצעד הישראלי,
ישראל.

 תתחסל לישראל קוצ׳ין יהודי עליית עם
ב ביותר העתיקות היהודיות הקהילות אחת

 בימי עוד המסורת, לפי נוסדה, אשר עולם,
 ל־ באו הראשונים היהודים המלך. שלמה
 שבאו צור מלך חירם של אניותיו עם קוצ׳ין
 בשביל וטווסים תוכיים שנהבים, לקחת

 עליהם נוספו יותר מאוחר ארמונות־שלמה.
ה ח;רבן לאחר להודו שנמלטו פליטים גם

מספרד. וגולים השני בית
 קוצ׳ין של וד,מאובק האחד הרחוב בקצה

 ,1568 בשנת שניבנה עתיק, כנסת בית ניצב
 הסמוכה היהודית העיר שנהרסה לאחר

ד על קארנגאנור  עתה מוסלמיים. פולשים י
 עמו ובני נידח דייגים לכפר קראנגאנור הפכה

 בין עלוב למיע!ט הפכו המלך שלמה של
 שאול אולם יושבי־הודו. של המיליונים

 בית־הכנסת של כסוף־השיער השמש קודר,
 את אורח לכל להראות מוכן קוצ׳ין, של

קהילתו. של הגדולה שריד
 מראה אשר השרידים בין יהודי. מושל

 עתיקות, נחושת ת טבל! שלוש :קודר שאול
 על המכריזות קדום, טאמילי כתב מכוסות

 מחוז כמושל ראבאן יוסף היהודי של מינויו
 כי קבעו מוסמכים ארכיאולוגים אג׳ובאנאם.

 לספירת־ 379 בשנת עוד נוצקו אלו טבל,ת
[41 י הנוצרים.
 להתפאר הזקן שאול עוד יוכל לא בקרוב
ה הכנסת בית חלונות בני־עמו• בעתיקות

 הקדושה תשמישי בקרשים, ייחסמו עתיק
 למרחקים, יפליגו מתפלליו מתוכו, יוצאו
לשתיל אדמת־ניכר על עתיק מגזע יהפכו

אדהת״ישראל. על ך

בראזיל
ברין אבובה

 והמפוארים הגדולים הרחובות אחד בקרן
 ניצב בירת־בראזיל, דה־ז׳אניירו, ריו של

מרו בגדים לבוש צנום, גבה־קומה, גבר
 של ברורים סימנים ניכרו פניו על פטים•
ללחם. ורעב אכזבה
 מישראל, היורדים 700מ־ אחד זה היה
 הובאו בגרמניה, עקורים מחנות דרך שעברו

 אמריקאי היהודי האירגון ידי על לבראזיל
 סיבת ליהודים). מקלט למתן (האגודה היאס
 הציונית הפדראציה : האיש של העלוב מצבו

 לשלול החלטה העבירה דה־ז׳אניירו ריו של
 איימד, מישראל, היורדים מכל ציבורית תמיכה
ל ליורדים לעזור שינסו אלה כל על בחרם

בבראזיל. השתקע
מ שהיורדים הציונית הפדראציה טענת
 מזיק ד ים, מהווים ישראל, מדינת את שמיצים

ב קשבת אוון מצאה יהודית, קהילה בכל
 מקיף היורדים על החרם ערי־בראזיל. שאר
 סאו מלבד העשירה, המדינה כל את עתה

 אשך בבראזיל) בגודלה השנייה (העיר פאולו
 לקלוט נכונותה על הודיעה היהודית קהילתה
מישראל. יורדים

יהו אירגונים רחמנים. כני רחמנים
 שהמם הברית, בארצות ציוניים בלתי דיים

 אל ת לפג מיהרו רחמנים, בני רחמנים כמובן
ה את להסיר לשדלה ריו, של הפדראציה

ה בהחלטתה עומדת הפדראציה אבל חרם.
 את להרחיב בדעתה יש פן, על ויתר נחושה
הלטינימ. אמריקה מדינת שאר על גם החרם

 ומצוקה, דלות חיי איש 700 חיים בינתיים ,
 איכשהו מתקיימים והעשירה, היפה ריו בלב
 היאס, ידי על להם הניתנת הדלה התמיכה על

 ב־ ישבו בהם הטובים, הימים על חולמים
ולב פילה אכלו קטנים, ישראליים בדונים

ניה.
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