
השתנו עולם וסדרי הראש על התחננה

למשל צלצלה
 זה בלתי־נעים במצב בהחלט. נפסד מנהג
 לפתע. עצמה את דיסקין טליה מצאה

★ ★ ★
והמנהל הקבלן

 נפלו המורים שני של שוכותיהם ף*
 מיד צלצלה היא כמהלומה. טליה על 1 1

 ביקש לבית־הספר, לבוא שמיהר לאביה,
המנהל. עם לשוחח

דיס־ נפגש בה הראשונה הפעם זו היתד,

נוימן פנינה תלמידה
לגשת! —

 בתו. למדה בה הגמנסיה, מנהל עם קין
 עבודות את מכבר לא ביצע שדיסקין למרות
 בגמנסיה, והספריה השניה הקומה. של הבניה

 טוכמן. את שבועות לפני עד הכיר לא
 מפלגתי עסקן גם שהוא הגדול, הקבלן
 בעצמו לפקח מכדי מדי עסוק היה (צ״כ),

הבניה. עבודות על

 החלה ׳דיסקין שמעון של עסקיו פריחת
ש דיסקין, השניה. העולם מלחמת בזמן
 במחנות קטן קבלן־משנה תקופה באותה היה

את פיתח ובלבנון, בסוריה הבריטי הצבא

ה הקצונה עם קשריו במהירות. עסקיו
 מסועפים היו הגבוהה והפקידות בריטית

 בקשרים המדינה הקמת לאחר הוחלפו מאד,
 המשרדים ראשי עם פחות לא מסועפים
 דוד משפחת כולל הממשלה, של הכלכליים
לביתו. בשכנות הגרה בן־גוריון,

 הטובים מקשריו הושפע לא טוכמן אולם
 בהחלטתו, איתן נשאר הוא דיסקין. של

ל להרשות שלא ההוראה את לשנות סירב
הבגרות. בבחינות להשתתף טליה

 פרצה היא לגמרי. טליה נשברה בבית
 התקשר דיסקין קשה. בדיכאון נתקפה בבכי,

 את לבחון ממנו ביקש מוכמן, עם שוב
 אחרי לקרוע עין, למראית אפילו — טליה

סירב. טוכמן עבודתה. את כן
★ ★ ★

פולה שד רחמיה
 בן־גוריון, פולה ביקרה יום אותו ך* 111ת1י|1|—1|111<י<11111<18—8<

מש בבית הממשלה, ראש של אשתו *4
 בוכה, טליה את ראתה היא דיסקין. פחת

 הא־ רחמיה הסיפור. כל את ממנה שמעה
 היא הנערה. על נכמרו פולה של מהיים

 הציגה טוכמן, עם מיד טלפונית התקשרה
 מדוע לה להסביר ממנו ביקשה עצמה, את
 לבחינות. לגשת לטליה לתת מסרב הוא

 היא טליה כי הסברו, על טוכמן כשחזר
 אינו הוא כך ומשום נחשלת תלמידה

 ביקשה הבגרות, לבחינות להגישה רוצה
 להסביר טליה, עם להפגש שיסכים פולה

להרגיעה. וינסה בפניה החלטתו את
 יותר. גבוהה לכתובת הופנה השני הצעד

 קלעי, שרגא לד״ר צלצלה בן־גוריון פולה
 משרד מטעם הבגרות בחינות על המפקח
 את לראיון לקבל ממנו ביקשה החינוך,

טליה. של אמה דיסקין, רעיה
 במהירות להתנועע הגלגלים החלו ואז
 משרד עוסק 1954 מאז כי הסתבר הבזק.

 בתי־ למנהלי להרשות אם בדיונים החינוך
 נחשלים תלמידים למנוע התיכוניים הספר

 נמשכו הדיונים הבגרות. לבחינות מלגשת
 בצלצול היה די אולם בעצלתיים, כה עד

 להחיש כדי הממשלה ראש אשת של אחד
כולו. התהליך את

 הוראה הוציא הוא במהירות. פעל קלעי
 למנוע הגמנסיות מנהלי על האוסרת חדשה,

 אם הבגרות, לבחינות לגשת מתלמידיהם
 הגיעה בטרם עוד לגשת. רוצים התלמידים

 הספיק הוא רחביה הגמנסיה למנהל ההוראה
בעתונים. עליה לקרוא

דיפקץ טליה תלמידה :הסערה מרכז
החינוך למשרד הלכה אמא

 הזה הנוהג על דעות וחילוקי ״דיונים
 עם זה בבירור שנים. זה במשרד קיימים

הני את מחדש בחנתי הבכירים הפקידים
 והחלטתי, הנוהג של קיומו ונגד בעד מוקים

 ,1954 בשנת כבר שנסתמנה למגמה בהמשך
 לימודים משנת החל כליל הנוהג את לבטל
 בתשובה ארן, זלמן החינוך שר הסביר זו,״

 שעבר בשבוע ידיו על שהוזמנה לשאילתה
נצר. דבורה מפא״י חכ״ית אצל

 החינוך, משרד מצד חיובי צעד זה היה
 אשר הנפסד הנוהג את זו בצורה שביטל

 העיקריים מניעיו ואשר אז עד קיים היה
 למחשבות פתח פתח הוא אולם מסחריים. היו

 המנגנון של הפעולה דרכי על עגומות
הממשלתי.

 כאזרחה לב, בתום פעלה בן־גוריון פולה
 היא אולם מוזר. ממצב שנזדעזעה פשוטה
 הממשלה ראש אשת של מעמדה כי שכחה
 אזרחה להיות האפשרות את ממנה מונע

 את קבעה התערבותה פנים כל על פשוטה.
מוס פקידים תריסר להחליט יכלו לא אשר
שנים. שלוש במשך מכים

 ההוראה כי ארן הודה בכנסת בתשובתו
 הסיבה: רגילה. בלתי במהירות אמנם הוצאה
 הבחינות להתחלת עד שנשאר הקצר ״הזמן

 מנהלי עם להיח־עץ לצערי, לי, איפשר לא
התיכוניים.״ בתי־הספר

★ ★ ★
בעד התלמידים גגד, המורים
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כך־גוריון מטלפנת
שגתה ראש־הנזמשלה אשת —

טובמן מנהל
— צדקה בן־גודיון האזרחית

 שנהנתה היחידה היתה לא ן^*ליה
 משרד במדיניות הפתאומי מהשינוי 1/■

 גט־ באותה אחרים תלמידים שני החינוך.
 שגם נוימן, ופנינה אקסלרוד ישראל נסיה,
 לבחינות, לגשת בתחילה הותר לא להם

 התבשרו בית־הספר, משרד אל לפתע נקראו
בוטלה. נגדם שהוצאה ההוראה כי

 אקסלרוד, ישראל פתאומית. היתד, ההודעה
 ירושלים עירית מועצת חבר של בנו למשל,
 אקסלרוד, אברהם החירות תנועת מטעם
 נאלץ הוא לעיר. מחוץ שעה באותה נמצא
 משום עברית, בספרות הבחינה על לוותר
לבית־הספר. בזמן להגיע הספיק שלא

 את כינס הוא נרגע. לא מצידו, טוכמן,
 שגינתה החלטה העביר הפדאגוגית, המועצה

 בפרשה החינוך משרד של התערבותו את
 ביותר הגדולות הנבזויות אחת ״זוהי זו.

 הכריז החינוך,״ בשטח פעם אי שנעשתה
השמי כיתות של לביולוגיה המורה אמיר,
 שאר של דעתם תלמידים. בנוכחות ניות,

 יותר. מתונה כי אם דומה, היתה המורים
החדשה. ההוראה בעד ברובם היו התלמידים

 התלמידים לכל ספק היה לא טליה, לגבי
 ובלתי מכוונת העדפה של מקרה לפניהם כי

 מיחס השנים כל נהנתה ״טליה צודקת:
 נהנים מצטיינים תלמידים שרק — מיוחד
בלימודיה.״ נחשלת שהיתה למרות — ממנו

 הכחישה הזה העולם כתב עם בשיחה
 בענין: פולה התערבה כאילו דיסקין משפחת

 לא בית־הספר, למנהל צלצלה רק ״היא
 לקלעי. פנינו בעצמנו אנחנו החינוך. למשרד
 עושים היו אחרים שהורים מה כל עשינו
 שנות 12 שאחרי יתכן איך בתם. למען

לה לסרב המנהל יוכל בבית־הספר לימוד
 לבחינות ושולחן כסא בתי לרשות עמיד

האב. שאל הבגרות?״
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