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להרתחה - ו״שכע״

להצלחה? הדרן
תשט״ז - השתלמות עדוד במבצע

תמצאנה!
 ההשכלה שוחרי ציבור בקרב חזקים חיוביים להדים זכה אוקטובר בחודש שנפתח זה חנוכי מבצע

של בסו זו לתכלית במיוחד שגויסה הסטיפנדיות מקרן ונהנו אלינו כבר פנו אלפים בישראל.
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.1955 דצמבר חודש סוף עד להאריכו ההנהלה החליטה המבצע חשיבות נוכח

 כיצד לך יורו אשר הבאים, המקצועיים המדריכים ואחד סרטים עבור בהקדם אלינו פנה 1 תתמהמה אל
התחייבות. כל וללא חינם לך׳ הקוסם במקצוע הפנוי ובזמנך בביתך להשתלם

של הנאמנות בידיו ורק אך המקצועית השתלמותך את ,איפוא, הפקד ז בעתיד דרכך את תקבע השילתך

בירושלים והשכלה להוראה העברי המכון
של מיסודו

י חמנון ע י ל ב ״ ד

 לציור קורם : חדשה מחלקה החודש נפתחה המכון של פעולותיו הרחבת במסגרת
1 חינם המעונין, לכל יישלח מיוחד מדריך מסחרית. ואמנות

במבצע השתתפות שוכר 1259 ד. ת. ׳2 בן־יהודה רח׳ : ירושלים
תשט״ז השתלמות עידוד 13 רוטשילד שדר׳ : תל־אביב

המקצועי המדריך את חנם לי לשלוח נא 5 הנבקים רחוב : חיפה
................................................. לקורס

___________________ שמי 19 הרצל רחוב : נתניה
............................................... כתבתי .28 כאנוק רחוב : נצרת

בפלהנדסות הזדמנויות

בבוסחי־ הזרמנויות

כללית השכלה

מסחרית אמנות

אנשים
ומס־ההכוסה העשן
 בנימין״) (,ר׳ יהושע הוותיק הסופר

 פסוק בתוקף להכחיש השבוע הזדרז התלמי
 האמריקאית המועצה מנהל של בספרו שנכלל

ת למען  אלמד הרב (האנטי־ציונית), היהדו
 כדי עד גלוי היה ״בנימין : נאמר בו ברגר,
 שןדוד) זמן כל שלום ייתכן שלא אמירה

 קבע דבר למערכת במכתב חי.״ בן־גוריון
 כי יהודי־ערבי׳ שלום למען הוותיק הלוהט

 אשר עוד ״בל שלום יהיה שלא רק אמר
ישר במדינת המכריע האיש יהיה בן־גוריון

. אל״ .  חזני מיכאל המזרחי הפועל ח״ב .
 בה הכנסת׳ של הכספים וועדת בישיבת■ ביקש
 זאב הממשלה הכנסות על הממונה גם נוכח

 כדרש, תיאותו־ מס-ההכנסה ונציב שרן?
 העיר לבקשה, להיענות מיהר שרף סיגריה.
 לחזני צדדית הכנסה : לפניך ״רשום : לברוש

. !״ מס־הכנסה לנכות אחת. סיגריה — . . 
 השבוע פתח כודג יוסף ד״ר שר־הדואר

 בחנוכית נרות בהדלקת הממשלה ישיבת את
. עתיקה נחושת . הש נעתר לא ג׳י. בי. .

 חליפת־ לעצמו לתפור פולה של לתחנוניה בוע
 התעקש הוא בן־אדם.״ ״כמו חדשה חורף

.החאקי. מצבע בטל־דרם שוב לעצמו להזמין . 
 הצגת ערב סיפר שניאור זלמן המשורר
שי בנערותו כי הגיבור פאנדריי של הבכורה

 ומבי־ בבית־כנסת חזן אצל כנער־מקהלה מש
 כזמר־אופרה. מזהיר עתיד לו ניבאו ני־דבר

 בפאנד־ הרי אחר, עיסוק לעצמו בחר כי ואם
 שאיפותיו של ניצנוץ גם גילוי לידי בא ר״

 ד,הצגה שירי מנעימות כמה : המוסיקליות
מ אחד השבוע כשנשאל .׳. .על־ידו חוברו
 בחגיגת סובל הוא מדוע החב״דים כת ראשי
 ומשה שזר זלמן כמו אפיקורסים הכת

 את שהמיר חסיד על בסיפור השיב ארם,
 כצנזור הצאר שלטונות על־ידי ונתמנה דתו

הצנ פסל הפקידו, בתוקף יהודייה לספרים
 ב־ שפגע חב״ד, מייסד של מספרו קטע זור

 הרב הירשד, באין־ברירה׳ הנוצרים. ריגשות
 על־ידי שנכתב מהספר קטע לשנות החב״די

הת לצנזור, המתוקן כתב־היד כשהוגש סבו.
 לתקן לעצמכם מרשים אתם ״איך : הלה רתח
 תמהו לך?״ אכפת זה ■מה ״אבל ?״ קדוש ספר

יצא יהדות ״מכלל : ענה והמשומד החסידים.
 להיות חדלתי לא זה בגלל אבל אומנם, תי

״.חסיד ! . מכ כי הסתבר, בחגיגה אגב, .
 ר־3 ישראל לשר־הפנים שנשלח האיום תב

 טעות היה בחגיגה, ישתתף לבל יהודה
 מתנגדים, של נכד הוא בר־יהודה ■מצערת.

 הוא בחגיגות להופיע הנוהג החסיד ואילו
 במקצת לו הדומה למפלגה חברו ארם, משד.

המכ התכוון ,שאליו ארם אולם במראה. גם
הפעם. גם והופיע נבהל לא תב׳
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 הפולנית הנגינה שלישיית של ביקורה אם

 כי הסיכויים כל קיימים יפה, יעלה בישראל
 התיאטרון גם בישראל הופעות לשורת יבוא

 המפורסמת השחקנית ואתו מפולין היהודי
הרא הכנר של אחותו קמינסקה, אידה

 יוסף הישראלית הפילהרמונית בתזמורת שון
. קמינסקי .  אנ־ בריטניה ממשלת ראש .

 בלבושו בשעתו ידוע שהיה אידן, תוני
 עיתון של השפוכה חמתו את ,עורר המהודר

 בזמן לעצמו■ שסיגל ברשלנות בריטניה חייטי
 — צבאי במחנה מבקר נראה .אידן האחרון

אפו בחליפה לבוש כשהוא — העיתון נתב
 שומו חומה. ומגבעת שחורות נעליים רה,

.נ שמיים .  — !״ 80 בגיל מתחילים ״החיים .
 אודות מאמרים לסידרת הכותרת היתד. זאת
 לאחר צ׳רצ׳יל ווינסטון סיר של חייו

 אולם בריטניה. ממשלת מראשות פרישתו
 הסידרה. נפסקה הראשון המאמר לאחר כבר

 לכתוב בניגוד כי גילה מתחרה עתון : הסיבה
בבו בשבע לקום נוהג צ׳רצ׳יל אין במאמר,

 אינו במיטה, אדום מעיל־בוקר לובש אינו קר,
 סיגריה, מעשן ואינו קפה ושותה ריסה אוכל
 כתב העיתונאי כי מסתבר, סיגאר. דווקא אלא
 את או צ׳רצ׳יל את לראיין מבלי שכתב מה

 שגרם דבר האצבע, מן נמצץ שימשיו,והחומר
 מייל הד״לי למערכת לצלצל עצמו לצ׳רצ׳יל
.בחריפות ולמחות .  הבריטי העצר יורש .

 אליזכט, המלכה של הבכור בנה צ׳ארלם,
 דבר השביעי, הולדתו יום את החודש חגג

 הבריטית. בעיתונות ארוכים טורים שמילא
ה הנסיך כי השאר בין מסר העיתונים אחד
 וסבתו, אמו עמו, בפני להשתחוות חייב קטן

 להשתחוות חייב אינו זאת לעומת אם־המלכה.
ב אחריו הנמצאת דודתו, מרגרט לנסיכה

הכתר. לירושת תור
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בלתי־נמנעת ושיקה
על השבוע הודיע נרדי נחום המלחין
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