
 

 
 

 

 
 

 

 

I l l

האגודה של המנהל" "יום מסיבת
המאוחדת

 האגודה ע״י נערכה ולבבית חגיגית מסיבה
 העברים והמפקחים המנהלים של האוהדת
 תשל״ט, אייר, כ״ג אי, ביום ניו־יורק במדינת

 אישי שני כובדו בה בניו־יורק. יהלום במסעדת
 מעמד לחיזוק פרי נשאה שפעולתם חינוך

זו. בארץ העברי החינוך וקידום המחנך
 של היוצא הנשיא דויטש, יהושע מר ׳׳

 ועורך המחנכים כנסת ממייסדי האגודה,
 בבתי הנפוץ איוונטס", קורנט "ג׳ואיש העיתון
 הרבה תרם אמריקה, ברחבי העברים הספר

 המאוחדת האגודה של המתמדת להתקדמותה
 בידי מצויירת כבוד תעודת לו העניקה והיא
אמן.

 אכזקוטיבי, נשיא סגן מרקוביץ, שלמה הרב
 קולג/ טורו של הפאקולטה וחבר דגול מחנך
 לטובת בקביעות רבות שנים במשך פעל

 הביעה האגודה העברי. הספר בית של המנהל
 עצים של תעודה לו והגישה הכרתה את לו

בישראל. לכבודו שנטעה
 פתחה המנהל", "יום יו״ר קוטין, חוה ד״ר

 ש״יום ציינה קצר, ברכה בנאום המסיבה את
 מנהלים לכבד קבוע שנתי מוסד נעשה המנהל"

 העברי החינוך למען ואונם מכשרונם שנתנו
 בשבח ודיברה המאוחדת לאגודה ובמיוחד

המסיבה. חתני
 של לשעבר נשיא לרמן, ק. חיים ד״ר

 לבתי לימוד ספרי ומחבר ידוע מחנך האגודה,
 המסיבה, של הראשי הנואם היה עבריים, ספר

ידיעות
 שיפורים הביאה המאוחדת שהאגודה ■ציץ הוא

 ותק פיצויים, למשכורת, בנוגע המנהל כמצב
 הנואם העברי. החינוך לשיפור עזרה וכן ועור,
 ויותר רחבה יותר עבודה של תוכניות על מסר

 הודו המסיבה וחתני הבאה. בשנה נמרצה
 להם. שחולק הכבוד על נרגשים בדברים

 החדשה: ההנהלה חברי ונחנכו נבחרו
 א. דויטש, ש. י. כבוד: נשיא וואהל, צ. א.
 ש. הרב כהן מ. הרב נשיאות; פרנס, ופ. קאם,

 ד״ר גזבר; גרשטיין, חנה ד״ר סגנים; מרקוביץ,
 הן הוועדות יושבי־ראש מזכירה. קוטין, חוה

 התרבותי בשטח והן המעשי־אירגוני בשטח
הבאה. בשנה גם בעבודתם ימשיכו העברי

ז״ל מלאכי עפורה
 צפזרה תשל״ט, באלול, ח■ נפטרה בניו־יורק

 וחוקר הסופר אשת שטיינברג(, )לבית מלאכי
מלאכי. ר. א. הידוע, הספרות

 כללית והשכלה עברי חינוך קיבלה המנוחה
 חבר על נמנתה רבות שנים במשך יסודית.
 אחד שהיה העיר, דמורד הת״ת של המורים

 גבי בניו־יורק. המעולים העברים מבתי־הספר
 במעלה הראשונות המורות אחת היתה מלאכי

 היפות, מידותיה בזכות תלמידיה על ונתחבבה
המתקדמים. הוראתה ודרכי הטוב מיזגה
 היא לבעלה. כנגד עזר היתה מלאכי גב■

 הספרותית לעבודתו להפנות בידו סייעה
 עם קשרי־ירידות בעלה בשיתוף וקשרה
ברוך! זכרה יהא רוח. ואנשי סופרים

כל את גאולה ושנת שלום בברכת מברכים הננו
העובדים ואתר אתר בכל העברים כל ואת חברינו

וארגנו. עמנו שפתנו למען באמונה
אגרנוכ זאכ

מיאסי חוף

באמונה לעודרים ברכה
העברית, והתרבות החינוך בשדה

ישראל למדינת
ישראל בית ולבל

היהודי החינוך ועד
בניו־יורק

 

 
 

 

 
 

 

 


