
 העברי הריאלי ביה״ס ישראל מדינת
ה הבטחון משרד פ י ח ב

צבאית פנימית
ז״ל בידם אהרן ע״ש

ת מ ש ר י ה ד י מ ל □ ת
תשי״ז הלמוד׳□ לשנת

 מחזור הצבאית בפנימיה הלימודים יתחילו תשי״ז לשנת בתי־הספר פתיחת עם
 או תיכון בי״ס כיתות 6 שגמרו תלמידים מתקבלים לפנימיה כמועמדים רביעי.
מתאימים. ימצאו רפואית ועדה ע״י שיבדקו לאחר ואשר לימודים שנות 10 סיימו

ם די מ ע מו ם שנתיים. הלימודים משך כניסה, בבחינת יעמדו ה י מ י י ס מ  ה
והתרבות. החנון־ משרד של בגרות בבחינות יעמדו

ה מ ש ר ה : הבאים במקומות ה
המחוזית הגיוס בלשכת

 ״נגה״) קולנוע (ע״י 1 מס׳ 303 רח׳ יפו, — בת״א״יפו
 הרפאים עמק פנת בית־לחם רח׳ — כירושלים

 32 פרץ ל. י. רחוב — ה פ י ח כ
 העיריד, מול נצרת רחוב — בטכריה

 ראשי כביש - בכאר־שכע
חיפה. — העברי הריאלי הספר ובבית

דוות עשו פוס
964 הזה״ ״העולם תשבץ פותרי בין יוגרל

״אל .1 :מאוזן
 — עשן תתיאש,

ה שמו .4 !״! שש
 מפא״י ח״ב של פרטי
 המרבה איש .8 לבון;

 איך עני, .10 לשתות;
 כל מקשט .12 כל;
 הראוי פרברים בית

תע עיר .13 לשמו;
מ .16 גרמנית; שייה
 בית־חולים .17 צבה;
 אחד .19 רוח; לחולי

 סולל־בונה; ממפעלי
 יושב .21 חמסין; .20

 קטן; סיר .23 גיהנום;
לאח מנוסה דרך .24
 .26 יהודה; מלכי רון

התוס .27 רמת־גן;
 לצבא האחרונה פת

 שלושת .29 בורמה;
 מאות ושש אלפים

 סיאם; .31 שניות;
בעברית; קפיטל, .33
ראש; חסר מום .35
 בצפת שכיח איש .36
 .38 הזה; היום עד

תבו הובלת על מקל
הרוכשים יש 39 אה;

 לנוער פתוח מוסד .41 בעזרתו; רק עמדה
 כת בן .44 בחקלאות; פוגע .43 עבריין;
קדומה.

בית־שאן; בעמק חדיש גידול .1 : מאוגך
 חרוש; שדה .5 מק״י; ח״ב .3 יאיר; נרו .2
 תחבורה; שר שהיה מי .7 סוס; של באפו .6
 .14 תרומה; .11 באייר; בה׳ .9 שגיאה; .8

 אלי־ למלכה אנה הנסיכה .15 התיבה; בונה
 מועד; באוהל שרתה היא .20 הנחה; .18 זבת;

 אויר מזג .25 חכם; .23 פיקוד; סולם .22
 .31 משה; אבי .30 חימיז יסוד .28 מטרי;

 יהודית כוהנים עיר .32 קאמרי; תיאטרון
 יהודיה; לא תנ״כית, מלכה .34 במצרים;

הפע צלצלו ״ .37 בישראל; מפלגה .36
 של המרכיבים אחד .42 זהב; .40 ?״; מונים

ארצות־הברית. דגל

 רמב״ם, גבעת שביון,־ רות הקוראת
זכ ,21 במאבק רחוב החשמל, חברת שכונת

 תשבץ פתרון על לירות עשר בפרס תה
.955 הזה״ ״העולם

ראשון־לציון, ■הלפרץ, מרים הקוראת

 על לירות עשר בפרס זכתה ,1 רמב״ם רחוב
.956 הזה״ ״העולם תשבץ פתרון

 רחוב נתניה, *בידר, שרה הקוראת
 פתרון על לירות עשר בפרס זכתה ,10 שרת

.957 הזה״ ״העולם תשבץ

 תל־אביב, רוזנצוייג, אליהו הקורא
 על לירות עשר בפרס זכה ,48 הנציב רחוב

.958 הזה״ ״העולם תשבץ פתרון

 קרן שדרות תל־אביב, מוגר, י. הקורא
 פתרון על לירות עשר בפרס זכה ,84 קיימת
.959 הזה״ ״העולם תשבץ

כפר (שחור), שמאלי ישי הקורא
 בפרס זכה מסריק, על־שם המוסד מסריק,

 הזה״ ״העולם תשבץ פתרון על לירות עשר
960.

 רחוב ירושלים, שטרן, דוד הקורא
 פתרון על לירות עשר בפרס זכה ,38 ילין דוד

.962 הזה״ ״העולם תשבץ

אמנות
מוסיקה

ם קו מ מוסיקה דת, ב
 מקומותיהם את תפסו כבר התזמורת מנגני
המק זמרי נעמדו יותר עמוק הבמה. בקדמת

 ה־ הצלילים חגיגיות. ערב בתלבושות הלה
 ועמם דעכו התזמורת כלי כיוון של צורמנים

באולם. האחרונים השעולים פסקו
 בצעדים ניגש אתליטי גוף בעל צעיר אדם

 קידה החוד. הוא המנצחים. דוכן אל נמרצים
 ונג־ זמריו אל פנה ואחר הקהל לעבר קלה
 בטרם עוד מתרגש. שהוא היה ניכר ניו.
 הוא מצחו. את זיעה כסתה כבר בניצוח החל
 נחשב )39( שו רוברט בניצוח. טירון היה לא

בעולם. הטובים המקהלות ממנצחי לאחד כיום
 קונצרט כל לפני מתרגש הוא כן פי על אף

 לפני ישן אינו לרוב מקהלתו. של וקונצרט,
ב ממנו. ניטל תיאבונו וגם חשובה הופעה

 ניצח בניו־יורק הול בקארנגי ההופעות אחת
ש מאחר קפוצים באגרופים שעה רבע במשך
לבל עלול הרועדות אצבעותיו מראה כי חשש

 לנצח מתחיל כשהוא אבל הזמרים. את בל
לז־ הנראות וקטנות קצובות ידים בתנועות

שו מנצח
ומנצח רצון קול, : דרושים

 מהמקהלה להפיק מצליח הוא בלבד מרים
אחר. מנצח מכל יותר שלפניו

 שו רוברט של דרכו ככנסיה. יהודים
ר אמנים של כדרכם והתהילה, ההצלחה אל

 הוא בלבד. מוצלח במקרה החלה אחרים, בים
באוניבר דת ללמודי הפקולטה תלמיד היה

הי שאיפתו קליפורניה. קלימונט, של סיטה
פרו כומר שהיה אביו בדרכי להמשיך תד,

 עבד לימודיו לצורך קטנה. בעירה טסטנטי
הלי בשעות ובאפיה כלים בשטיפת רוברט

חרושת. בבית ביום לעבודתו נוסף לה,
ר בס רוברט היה האוניברסיטה במקהלת

 המנצח. שחלה עד ביותר, בולט ובלתי גיל
 .19 בן כשהיה מקומו את למלא נקרא רוברט

 כשחזר גם יבריא. שהמנצח צורך כל היה לא
 למודי את החליף הוא מקומו. את שו מילא
מוסיקה. בלמודי הדת

 טיפס מאז, שחלפו השנים עשרים משך
 ממקהלת האמנותית. ההצלחה שלבי בכל שו

 בתחנות אמריקאים עם שירי ששידרה גברים
 דת מזמורי ששרה דתית למקהלה עבר שידור,
 שהתברר עד במנהאטן פרוטסטנטית בכנסיה

 והמקהלה יהודיים היו הזמרים מחצית כי
התפרקה.
 מלחמת בתקופת האמריקאי בצי בשרתו

ש הצי מקהלת את שו הקים השניה העולם
כ לכהן עבר שחרורו ואחר לתהילה זכתה
ל המפורסם המדרש בבית המקהלות מנהל

עלי המקהלות תוכניות ג׳וליארד. מוסיקה,
יצי ועממית דתית שירה בצד כללו ניצח הן

 של הרקויאום כמו מפורסמות קלאסיות רות
ג לבטהובן. התשיעית והסימפוניה מוצארט

מקהלתו. על ניצחו בעולם המנצחים דולי
 על שו ניצח השבוע קול. רד} דרוש

ושילהב כבש ישראליים, באולמות מקהלתו

 ידי על יוזם מקהלתו מסע מאזינים. אלפי
האמריק התרבות להפצת דפרטמנט הסטייט

אוה יותר לאמריקה קנה ששו ספק אין אית.
משחיתות. עשר מביקורי דים

 מקהלת זמרת את להשוות מגוחך זה יהיה
ה גיבוש שהיא. כל ישראלית למקהלה שו

 של הביטוי ועוצמת הצלילים גווני קולות,
בארץ. נשמעו שטרם בממדים הם מקהלתו

 בלבד. המובחר הזמרים צוות בגלל זה ואין
 מקהלה כל עם זו לרמה להגיע מצליח שו

 תקופה. בכל מתחלפת מקהלתו עובד. שהוא
באוניברסיט מתלמדים זמרים דרכה עוברים

נכ לתפקידים השואפים וזמרים אמריקה אות
יותר. בדים

רא אמנותי ביטוי היא המקהלתית ״הזמרה
השי ״זאת שאו. אומר אדם״, כל אצל שוני

צו אין המוסיקה, להפצת ביותר הטובה טה
 דרושים מיוחדים, כשרונות או בכספים רך
ומנצח.״ ורצון, קול בעלי אנשים רק

ספרים
מקור

הגג רצח ת־ עלי ב
ם ר הד ש  הוצאת וינשל, (יעקב בסן? א
 בן צעיר של דמו הוא עמוד) 231 המתנליד,

 פלורנטין בשכונת בעלית־גג נשפך אשר ,34
ש זמן באותו .1942 בראשית התל־אביכית

 ורק מסוכן, ממטורף להיפטר הישוב מח
 ידעו בארץ, השונים בבתי־הסוהר מתי־מספר,

מכו שהיה שטרן אברהם אותו היה באמת מי
ו״יאיר״. ״עזריה״ ״אריאל״, גם נה

 ארוך־האף, השחרחר, הצעיר כי מאד יתכן
 ו־ מעומלנות כותנות ללבוש תמיד שהקפיד

יע לקבר. עמו סודו את לקח עניבה, לענוב
ר עבר בעל תל־אביבי כירורג וינשל, קוב

 מעשרות פרטים לאסוף נאלץ היה ביזיוניסטי,
 את לעצמו תאר מהם אחד כל אשר אנשים
 מיסמך היא התוצאה אחרת. בצורה שטרן
 העובדות מבחינת ונאמן נכון שהוא מעניין

 הויכוח את יסיים שלא אשר ההיסטוריות,
האיש. של אופיו על

יו האדם שאין במקום המפקד. מזכיר
 את ההיסטוריה יוצרת ההיסטוריה, את צר

 והסטודנטים הפרופסורים מבין איש האדם.
ב מנחש היה לא העברית האוניברסיטה של

מ החדש העולה עליז, צעיר אותו כי שעתו
 וכושר־ הקפדני הבורגני הלבוש בעל פולין

ה המחתרת מייסד יהיה המשעשע, המישחק
.20ה־ המאה של ביותר קטלנית

 שופע־האדי־ הצעיר אל שנמשכו הבחורות,
 על מעלות היו לא הנר, אל ביתושים בות

 ל״כנופית־שטרן״, שמו את יתן שהוא דעתן
 האדירה האימפריה על חתתה את שהטילה

 (הגנה הימנית ההגנה קציני ואפילו כולה.
 למודי־צ׳יזבאת, חסונים צברים ברובם ב׳),
ב הקיצוניים בחלומותיהם חולמים היו לא

 עבו־ את שניהל שקט, מזכיר אותו כי יותר
 מפקד תאומי, (״גדעון״) אברהם של דת־הניר
העברית. להיסטוריה חדש כיוון יתן הארגון,
מנ של שזכרם שעה היה. בדיוק כך אולם

 דוהה יותר, הרבה מבריקים אחרים, היגים
ההיסטו חשיבותו עולה לשנה, משנה עתה
 האיש היה הוא :בהתמדה ״יאיר״ של רית

ש הרעיוני חוט־הטבור את שניתק הראשון
הברי המנדט לאמו, החדש הישוב את קשר

האמיתי. האוייב כעל הבריטים על הכריז טי
 אולם כמעשה־טירוף. הדבר נראה תחילה

 ובהגנה, באצ״ל זו תורה פשטה מותו אחרי
 הישוב. לצמרת גם דבר של בסופו הגיעה

 תחושת־הכוח היסטורית. אמת הביעה היא
 כלכלית, לעוצמה שהגיע הישוב, של החדשה
ל בסיס לשמש כדי מספקת וצבאית נפשית
עצמאית. מדינה

 היה שטרן של אסונו בריטית. מלכודת
התכו לו חסרו מחשבתו, לבהירות שבניגוד

 הקלות צבאי. ארגון על לפקד הדרושות נות
״סו לו ששלח הבריטים, במלכודת נלכד בה
 ברית על אותו והחתימו איטלקי״.מדומה כן

ה ימי בעצם הפאשיסטית איטליה עם צבאית
 כפיליטון. ממש מצלצלת היטלר, נגד מלחמה

 מע־ לבצע ההחלטה היתה קלת־דעת פחות לא
ל עזרו יהודיים, קורבנות שהפילו שי־טרור

 מחוץ שטרן את להוציא הסוכנות מנהיגי
לתלייניו. להפקירו למחנה,
מ האחרון ברגע להימלט היה יכול שטרן

ה אנשי כל שכמו גולומב, אליהו זה. גורל
מא יותר הרבה אנשי־שטרן את העריך הגנה

ב בטוח מקלט לו הציע אנשי־אצ״ל, את שר
ב בחר שטרן זעם. עבור עד המשקים, אחד

במוות. פקוחות עיניים
 למלחמת־ הועיל במותו : צדק כי יתכן

 לחיות המשיך אילו מאשר יותר השיחרור
כמנוצח.
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