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הספר הופעת על הקוראים לצבור להודיע גאה

.את . ר . ש י א ת ר ח ב
טגרסקי יוחנן בעריכת עבריים ספורים מבחר

 איש איש ביותר. החשובים העבריים הסופרים 49 משתתפים זה בקובץ
 המנמקות הסופרים, מאת הקדמות מלווים הספורים ללבו. ביותר הקרוב וספות

בחירתם. את
 דבורה אש, שלום אריכא, י. (ביסטריצקי), אגמון נ. : הסופרים שמות ואלה

 ברנשטיין־כהן, מרים ברקוביץ, ד. י. בר־יוסף, י. בלאנק, ל. ש. בורלא, י. בארון,
 יהודית המאירי, אביגדור הורוביץ, יעקב האזרחי, י. גלעד, זרובבל גורן, נ.

 טברסקי, יוחנן סביב, ש. חנני, י. חורגין, י. ואלנרוד, ר. הר־אבן, י. הנדל,
 סקלר, ה. מוסינזון, יגאל מגד, מתי מגד, אהרן כהן, יעקב יערי, י. ייבין, ה. י.
 קובנר, א. פיכמן, יעקב פוזננסקי, מ. עובדיהו, מ. עגנון, ש״י הדני, עבר סתוי, מ.
 שמיר, משה שלום, ש. שחר, דוד שחם, נתן רקנתי, דוד א. ראובני, א. קמחי, דב

 בנימין שפאן, ש. שניאורסון, פ. שניאור, זלמן שנהר, יצחק שמעוני, דוד
תמרי. מ. תמוז,

עורית. בכריכת משובח ניר על מודפסים עמודים 408
ל״י. 5.900 : המחיר
״ ן(פ ״ן$ם בסדרת ריו ספו  הרוסי, הספור מבחר : עתה עד הופיעו ו
 בכל להשיג והספרדי. ההודי האיטלקי, הסקנדינבי, הסיני, הצרפתי, האמריקאי,

הספרים. חנויות

■■■*■ימי הרצליה גימנסיה
)4 מעמוד (המשך

 מפתיעה בירושה נשמרו קצב, אותו קריאה,\
תל־אביב. של מבתי־הספר בכמה היום עד

¥ ¥ ¥

ופרופסור קיבוץ הפרי
ם י י ו ל י ב שי ל ע מ  היו, לא השובבות ו

 מחזור בני של חייהם עיקר זאת, בכל ) (
 ומוריו מחנכיו אותו זוכרים היום ועד ט״ז.

 האנד בכשרונותיו במיוחד שהצטיין כמחזור
ם, החברתית. ורמתו נותיים ה תנועת החוגי

 משותפת׳ חקלאית בהתיישבות שדגלה נוער
זה. מחזור בני מתוך נוסדה

 בן־יהד ברוך ד״ר הנוכחי, הגימנסיה מנהל
 הקדיש לרעיון, מעוף שנתן האיש היה דה,
 היה שרתוק משה החוגים. לגיבוש ומרץ זמן

 מייסדי עם נמנים הירדן, עמק במשקי מחזור
ה בוגרי פזורים היום ועד המדריכים אחד

בית־השטה. קיבוץ
ב הצטיין סורדין, משה התלמידים, אחד

ה ככל תלמיד היה זאת מלבד מתימטיקה.
 כיום תעלול. בכל לחבריו הצטרף תלמידים,

תושב סורדין, מורים המכובד הפרופסור הנו

 ביפו העברית הגמנסיה
הלימוד שנות לכל פרוגרמה

 לתת למטרה לה שמה העברית הגמנסיה
 השכלה עברי־לאומי, חנוך עם יחד לתלמידיה,

 אל ולהכינם קומרציאלית ריאלית, בינונית,
לפוליסכניקום• או האוניברסיתה

 אל מתקבלים ותלמידות למידים
אלו: תנאים ע״פ *הגמנסיה |

 המחלקות אחת אל להכנם הרוצה כל •
ברי מצב ע״ד תעודת־רופא להגיש צריך
אותו.
 הלמוד שכר פרנק. 10 הם הכניסה דמי •

במוקדם. שנה רבע כל בעד לשלם צריכים
 אין אחד אב בני תלמידים שלושה •

 פטור והחמשי החצי, אלא משלם השלישי
משל אינם מורים בני מתשלומים. לגמרי

החצי. אלא מים
ה לפנסיון, גם תלמידים מתקבלגם •

משתפת. הסכמה עפ״י יוקצב זה בעד מחיר

¥ ¥ ¥
 שעורים עם יחד :העברית לשון

 המחשבה לתרגילי המשמשים ממשיים, ן |
 העצמים אל התלמידים לב שימת :והדבור

 הספר, בבית הילד את הסובבים הרגילים,
בחצר. בבית,

ופר שיחות :ממשיים שעורים •
 ובעלי הצמחהם הקרקע, ע״ד קלות שות

 מראה ע״פ אברת באח הרגילים החיים,
וקולקציות)• (טיולים עינים
ולטיני. עברי קורנס כתב : כתיבה •
 הקריאה ראשית :וערבית תרכית •

קלים. ומשפטים והכתיבה
 באברי קלים תרגילים : התעמלות •
תנועה. ומשחקי הגוף

 לחקר הצרפתית הועדה יושב־ראש פאריס,
פרו בשני המחזור מתפאר מלבדו האטום.
ה קולומביה, באוניברסיטת האחד : פסורים

ארצות־הברית. צ׳יקגו, באוניברסיטת שני
¥ ¥ ¥

ומיליוגר בית עקדות
ביותר. מגוונת המחזור בוגדי שימת ך*

 שופטים, שני השאר, בין ׳כוללת, היא 1
 א־ יוסף אלוף של אשתו קיבוץ, חברי 12

 צ׳רנו־ (ימימה במוסקווה, ישראל ציר בידר,
 עתה המשרת הבריטי בצבא קולונל ביץ),

 מושל אחת, רקדנית ציירים, שני בקפריסין,
 עקרות־בית, תשע גוברניק), (יהושע מחוז

 זהב, צורף מהנדסים, שבעה מיליונר, בנקאי
 חיים ד״ר (כולל ועתונאים סופרים חמשה
 וחרות), (מפ״ם מפלגתיים עסקנים שני גמזו),

סוח שני מורים, שבעה תעשיין, עורך־דין,
 ושלושה אחד מו״ל ילדים, גני מפקחת רים,

פקידים.
ה בני נפגשים ביותר רחוקות לעתים רק
ב הם מסתובבים לרוב ברעהו; איש מחזור
 השבוע משותף. עניין כל ללא נפרדים, חוגים

 ליל בצוותא ישבו יחדיו, מהם כמה נתכנסו
 הישנות, בכיתותיהם ביקרו ערוכים, שולחנות

 אחדות שעות משך עברו. ימים להחיות ניסו
בגימנס ט״ז מחזור עדיין למד כאילו התנהגו

יה.
 היומיומיים לעיסוקיהם שוב פנו כך אחר

.40ה־ גיל את עברו שכבר אנשים של

במרחב
סוריה

מפרד עיקש סוס
 עבד־אל־נאסר לגמאל הבטיח סוריה נשיא
 הצבאית לברית תצטרף סוריה כי בפירוש

 לברית נגד כמשקל שהוקמה הסורית־מצרית,
 אל־ שוכרי כשניגש אולם התורכית־עיראקית.

הפו סוס כי גילה הבטחתו למילוי כוואתלי
כפרד. ומרדני עיקש ליטיקה
בק ביקר אל־גאזי, סעיד ממשלתו, ראש

ה מליאת רק כי מצרים לרודן הסביר היר,
 העלול מכריע, כה צעד לאשר יכולה ממשלה
 כיום החוצה הקרע את תקנה ללא להעמיק

עוי מחנות לשני הערבית הליגה מדינות את
נים.

 לא הסורית, הממשלה י התכנסה השבוע
הו אל־כוואתלי הצטרפותה. על להחליט יכלה

לאי המפלגות כל מנהיגי כינוס על מיד דיע
ההצ תאושר לא אם יקרה מה הצעתו. שור
 אל־כוואתלי, יכריז : הסימנים כל לפי ? עה

דיקטטורה. על הצבא, בתמיכת

מצרים
לגלות מותר עתה
גדו כה כמויות אל־נאסר עבד קנה מדוע

 כדי : סאעה אחר סבר ז צ׳כי נשק של לות
 אל־ בעיראק לו שקרה מה שוב לו יקרה שלא

שנים. שבע לפני מנשיה
ל עולמי לסקופ שזכה הקהירי, השבועון

 מצרים ממשלת ראש כאשר שנה׳ חצי פני
 ארץ־ישר־ ממלחמת זכרונותיו את בו פירסם

 שפתח קרב אותו פרטי על השבוע חזר אל,
 אל־ עבד את ציטט עשר־המכות, מיבצע את

נאסר:
ב טנקים של הבכורה הופעת זו ״היתה

 על בהתקפה פתחו היהודים פלסטין. קרבות
 אל־מנשיה. בעיראק הששית הבריגאדה מוצבי

ה גדרות את פרצו התקדמו, שלהם הטנקים
מסוכן. היה המצב תיל.

מתע רגעים, באותם עתה נזכר אני כאשר
מפקד היה אלוהים : האמונה בהכרתי מקת

!קרב באותו נו
 התנהל הכל בפעולה. המשיך• אדלה
 חיילים וכמה קצין שלחתי הבזק. במהירות

 נושא מהם, אחד הפירצה. את בגופם לחסום
 צב־ דגדר עד תאנה עצי בין התקדם פיאס,

לטנקים. המתין שם רגם.
מט 10 למרהק הראשון הטנק הגיע כאשר

ה רגע תו א׳ נפגע. הטנק ירה. ממנו, רים
 וגם נשטפו שעמדותיה המחלקה מפקד גיע
פעו מכלל הוצא שני טנק פיאט. נשא הוא
לה.

 בפעולתו המשיך הישיר, מפקדנו אללה,
הנות שלושת נפגע. שלישי טנק : הקדושה

 והסתלקו.״ לאחור פנו רים
ה אחר !״ מהיהודים אותו ״לקחתי

תו של תגבורת אל־נאסר עבד הזעיק התקפה
 : פשוט חשבון ״עשיתי אנטי־טנקיים. תחים

 יניח בוודאי הוא ההתקפה. את יחדש האויב
 בכל שנייה להתקפה נצפה מסביב, נתבצר כי

ל עמדותינו נפרצו שבו המקום מלבד מקום
התותחים.״ את הצבתי שם ראשונה.

מ טנקים שלושה הוצאו שוב התוצאה:
הח ״פתאום :אל־נאסר עבד המשיך פעולה.

 עמדותינו. את מפגיזים האויב תותחי לו
מפ היהודים אם מכריע. מפנה חל כי הבינותי

מ נסוגו כבר שחייליתם משמע אותנו, גיזים
 המיפקדה. של לבונקר חזרתי עמדותינו. תוך

ל חדש רובה נושא מצרי חייל ראיתי בדרך
גמרי.

שאלתיו. ד זה רובה לך ,מניין
 ענה אפנדי,׳ יא מהיהודים, אותו ,לקחתי

החייל.״
 עבד נשבע אחר־סאעה, הסביר רגע, אותו

ח נשק לאויב יהיה לא לעולם כי אל־נאסר
ה הלוחמים שבידי מזה יותר ורב יותר דיש

מצריים.
 החלטתו. את הגשים ״עתה :השבועון כתב
 הנשק את לחיילינו נתן הדור, איש גמאל,

 — הישראלי האיום את לחסל להם שיאפשר
 והאמריקאים. האנגלים חמת אף על וזאת

עצמאותה.״ את מצרים השיגה סוף־סוף

מחרוזת
מהפסים דידה
 ברכבות כרטיסיות מבקר אללד, ריזק אחמד

ה פיצויים. ללא מעבודתו פוטר המצריות,
נוס לעשרות הודיע חודשיים לפני : סיבה
 בטעות עלו כי אלכסנדריה־קהיר בקו עים
 הוכיחה קצרה חקירה נכונה. הלא הרכבת על
 לעבודה, בואו לפני השתכר עצמו הוא כי

הלא־נכונה. הרכבת על עלה


