
במדינה
העם

פדגוגית מה פוא
נמכ ישראל ממשלת של תעודות־הבגרות

 חודש. לפני נתגלה כך — מלא בכסף רו
 הפרשה, פרסום את לצמצם כדי הכל נעשה

 תעודות של ערכן ירידת את למנוע כדי
בעולם. אלה

 יותר: עוד מזעזעת פרשה נתגלתה השבוע
 כי נחשד תל־אביבי, בית־ספר של וותיק מנהל
 (ראח לבני־טובים כוזבות תעודות־סיום מכר

 מחוץ־ באה כך על הראשונה והידיעה להלן)■
לארץ.
 השחיתות מגיפת כי רבים קיזז כה עד

 הכלכלה המדיניות, בחיי שדבקה והרקבון,
 על לפחות תפסח ישראל, של והתרבות

 פתח ייפתח ובכך — הישראלי החינוך מקדש
הא את יטהר הבא הדור לפחות כי לתקווה
 תקוות־ זאת היתד, כי נסתבר עתה ווירה.
 מחנכים בידי זו, באווירה הגדל הנוער שוא,

 אומץ־לב חסרי נדכאים מורים מושחתים,
 מנהיגי־סטודנטים בתחפושת ועסקני־מפלגות

יותר. טוב להיות יכול אינו —
 אי־פעם שאיימו הפנימיות הסכנות מכל

ביותר. החמורה הסכנה זו — המדינה על

 מתנוססת שחתימתו האדם גלזמן, אליהו
 מונטפ־ בית־הספר של תעודות־הגמר בראש

 תעודת ומכר זייף הוא באשמה. הודה יורי
שהש למי שהקנתה, בית־ספרו, של בגרות

 הזכות את ישראליות, לירות 250 בידו ליש
 בישראל גבוהים טכניים בבתי־ספר ללמוד

קודם. מבחן או לימוד כל ללא ואירופה,
 כי החשד באלגברה. כלתי־־מספיק

 תיכוני בית־ספר מעולם גמרו שלא אנשים
להמ כדי מזוייפות בגרות תעודות מנצלים

 גבוהים, בבתי־ספר לימודיהם חוק את שיך
 שבועות. שלושה לפני לראשונה התעורר
ל המרכזי למדור מגרמניה שהגיעה בידיעה,
 שהציג תלמיד כי נאמר, המשטרה של בילוש

 התיכון בית־הספר של בגרות תעודת שם
 את ידע לא גמור, כבור התגלה מונטפיורי,

ב הנלמדות האלגברה, של פעולות־היסוד
התיכון. בית־הספר של ראשונה כתה

 אדם לפחות נמצא לחקירה. התגייס המדור
 תמורת מזוייפת תעודת־בגרות שרכש אחד
 אחר, אדם אל הוליכה חקירתו לירות. 200

 משא־ שעד, אותה שניהל הקונה, של חברו
 דומה. בגרות תעודת רכישת על ומתן

 בן גבר גלזמן, אליהו מהנדס היה המוכר
חוברות על היתר בין מתנוסס ששמו ,56

תצפיתשמורות) הזכויות (כל

11

אין והצ״ב, חרות בין לשדך החדשים המאמצים למרות •
 גם כי החזק החשד קיים חרות בחוגי לפועל. יצא הדבר כי רב סיכוי
 הח״כים וכי הבחירות, למחרת עד רק מעמד יחזיק הוא ממש, איחוד של במקרה

לבוא כדי ציונית־כללית כסיעה מחדש אז יתארגנו הצ״כי העבר בעלי החדשים
איחוד: לכל חרות של הראשון התנאי יהיה לכן מפא-י■ עם לקואליציה בחשבון

 בחו״ל ארגונם העצמאי, יומונם כולל הצ״כ, של העצמאיות המסגרות כל פירוק
כזה. לצעד המוכנים בצ״כ חוגים כמעט אין הכלכליים. והגופים

מבני״ ל״גוש תסכים חרות כי סיכוי אין גם סיבה מאותה
 אחד שביטא כפי התוצאה, תהיה חרות לדעת לכנסת. מאוחדת ברשימה שיופיע

למפא״י.״ חזק שותף הרביעית לכנסת לשלוח .נעזור יכ ממנהיגיה,
מן להוריד הבחירות: לקראת חרות של העיקרי החשבון

 (כיום: והפרוגרסיביס מפ׳׳ם אחדות־העבודה, שמפא״י, כדי קולות מספיק השמאל
 תיצור אם אפילו ממשלה. לבדם להקים יוכלו לא )65 בסך־הכל הערבים בלי

לסחיטה נתונה תהיה הצ״כ) או הדתיים (בתוספת חדשה קואליציה אז מפא״י
זלגרום הרביעית הכנסת ימי את לקצר העלול דבר שותפותיה, של מתמדת

שנה־שנתיים. תון חדשות לבחירות
 השופט איסור למרות במלחמת־הבחירות. תעלה קדר פרשת •

 ובחוץ־לארץ, בארץ שהיותיו ופרטי קדר, נגד החקירה פרטי פירסום על
פירסום־ לפרשה לתת ובכנסת, באסיפות־עם הדבר את להעלות חרות מתכוננת

דומה. בדרך ינקטו הצ״כ כי לודאי ובקר רב.
קרוב אבן. אבא של הבחירה זבות נוס!?: סלע־מחלוקת •

מדיניות
תגר קריאת

 לפניהם רבים. תגובת היתד, ״סוף־סוף!״
 שפיר״ ,ישראליים עתונים מכמה אחד היה
 תחת נאה, אוניה של גדולה תמונה סמו

 ה־ דרך הפליגה טופס ״אינגה הכותרת:
 את לעבור עומדת הדנית האוניה — סואץ

למזרח!״ ואשלג מלט כשבמטענה הסואץ
במק בישראל באים אינם כאלה פירסומים

 בהם היתד, הממשלה• על־ידי יוזמו הם רה.
 קרי־ וגם אל־נאצר, לעבד מוקדמת אזהרה

 להיות היה יכול פירושם פומבית. את־תגר
 ישראל שממשלת או השניים: מן אחד רק

 שלהבא האו״ם מן מפורשת הבטחה קיבלה
 שהממשלה או לעבור, ישראלי למיטען יתנו

 על ממשית למלחמה ברורה תוכנית קבעה
חופש־השיט.

 היו ההנחות שתי כי נסתבר השבוע
 המטען. עם יחד עוכבה, האוניה בלתי־נכונות.

 מלחמה. הכריזה לא וישראל שתק, האו״ם
 מדיניות־החוץ של המוזרות הפרשות מכל

ביותר. המוזרה זו היתד, הישראלית,
ממ כינוס היה ביותר המוזר הפרט אולי

 ההחרמה. בתוצאות לדון כדי ישראל שלת
 לפני זה דיון לערוך היה יותר הגיוני
אחריו. ולא — ■מעשה

הש תבעו רבים קולות Y בים תגמול
 ספינה תפיסת שערה. מלחמה להשיב בוע

 חדרה הרשמית הטענה (שלפי קטנה מצרית
 על הצביעה ישראל) של הריבוניים למים

הכיוון.
 רע״ם חבלי שני בין הימי הסחר כל
 אם מטבעו. פגיע הוא ישראל. פני על עובר

 הפתוח, בים מצריים מטענים תתפוס ישראל
 את מפירים עצמם המצרים שגם בטענה
 מיטענים בפני הסואץ סגירת על־ידי החוק

 אם לרבים. לקסום הדבר עשוי ישראליים,
המטו הרי בים, שולטות המצריות הצוללות

החוף. מול באוויר שולטים ישראל של סים
 למחשבה ממשות שיש להניח קשה אולם

הבינ בוירד, תואשם ישראל אם זו• מפתה
 המדיני המצב יהיה לא ימי, בשוד לאומית
בהז תשתמש ברית־המועצות ישראל. לטובת
ללאו אהדתה את לרע״ם להוכיח כדי דמנות
 ללכת ייאלצו והאמריקאים הערבית, מנות

מובטחת. תהיה ישראל מפלת בעקבותיה.
 טופט? אינגה משלחי חשבו מה כן, אם

 תהיה ישראל, של הרבות התעלומות בין
 לענין צריכה היא אולי נוספת. תעלומה זאת
הפו את מאשר פחות לא הפסיכולוגים את

ליטיקאים.

חקירנת
לבגרות הקלה הדרך

מכונ עצים, מאחורי הסתתרו התלמידים
 איוושה עברה לפתע וחיכו• וגדרות יות

 בית־המשפט בפתח יוצא.״ ״הוא ביניהם:
ומכ לבנה חולצה לבוש מקריח, גבר הופיע
 משקפי־ מאחורי רכות חייך אפורים, נסיים
 מהנדס שהרכיב. כהה מסגרת בעלי הקרן
 בית־הספר של בפועל מנהלו גלזמן, אליהו

 מוקדמת מחקירה יצא מונטפיורי, התיכון
 כתב !זאקס. אליעזר השלום שופט אצל

 ברוך המשטרה קצין נגדו שהגיש האישום
האשמות: שתי כלל שווילי,

להונות. כח־נה תוך כוזב מסמך חיבור <•
 כשרה מטרד, להשיג כדי קשר קשירת •

כשרים. בלתי באמצעים

V \v> hv \  '*</ V H1״ (

VT/<׳

חיי...״ \זוא1ט רפרגזם־ ־mva אך ™, אגז רגרווד ״אגזור
 במב־ הנבחנים את ששמשו טכניות, הדרכה

והתרבות. החינוך משרד של חני־הגמר
 בבית־ספרו, ראשי בוחן המשמש גלזמן,

 המשטרה חוקרי הקלה. בדרך בפה הופל
 שלא שהבין הצעיר, הגבר בידי מסרו
 המזוייפת, הבגרות בתעודת לזכות יצליח

 את לכן קודם סימנו הדרוש, הסכום את
ב בחיפוש בלתי־נראית. באבקה השטרות

 ,14 סוקולוב ברחוב המהנדס, של ביתו
 המהנדס בפני המזוייפים. השטרות התגלו
מיו מכונות־הגדלה בעזרת הוקרנו, החשוד
 באבקה שהוטבעו הקצינים חתימות חדות,

השטרות. על
 לו. המיוחם במקרה הודה נשבר, גלזמן

 מרוצים. היו לא המשטרה חוקרי אולם
 הבגרות תעודות מכירת כי להם הוברר
 לדעת מעוניינים היו הם שנים. כמד, נמשכה

המאושרים. הקונים שאר היו מי
ה סרב כאן חול,. בלחם מעילות

 הודעה כל פעולה. לשתף המצליח מהנדס
 להפוך אותו, להרשיע היתד, עלולה נוספת

לעברה. החד־פעמית העברה את
 החקירה, להמשך יום 15ל־ נעצר גלזמן

 סיכמה בחיוך. המעצר מכונית על עלה
 ריאליים למקצועות מורים לשני אם אשתו,

 עתון, כתב באוזני מונטפיורי, בבית־ספרו
 הזיוף פרשת את גמורה, התרגשות בחוסר

 עזר רק ״בעלי רבים: כה הדים שהיכתה
ל נמוכים, ציונים קיבלו אשר לתלמידים

להמ שיוכלו מנת על גמר, תעודות השיג
בלימודיהם.״ שיך

 ומעשי שמעילות לאזרח, כי היה נראה
 היתד, חוקו, .ללחם הפכו ציבוריים שחיתות

דומה. דעה

 מאזזר ולהיבחר, לבחור אבן של זכותו את לשלול ינסה הימין כי לודאי
בספק. מוטלת הבוחרים ברשימת להיכלל וזכותו תשבועו כמה לפני רק שהתאזרח

המדינה אזרח כלל לחיות מבלי ישראל כשגריר שנים במשך כיהן שאבן העובדה
 בעזרת פורסמה התאזרחות), ביקש לא וגם לארץ עלה לא שמעולם (מאחר
 זה טכסים יצליח אם גס אולם ביג׳י, של קבוצת־החצר אנשי במפלגה, יריביו

ח״כ. להיות מבלי כשר לכהן אבן יוכל
להשיג יותר קל בקרוב לד יהיה כסוחר י והן בתייר הן •

 בדולארים, מסוייס עודף יש שלאוצר מכיוון הממשלה. מן דולארים
הנטיה גוברת הממשלה, הוצאות לכיסוי בלירות גדול גרעון לו שיש בעוד

 ביד רשיונות־ייבוא להעניק וכן דולארים, יותר ישראליים לתיירים להעניק
 אהדה למפא״י יתן וגם הכספי, הלחץ את במקצת שיפתור דבר — יותר רחבה

בחירות. בשנת מסויימת
המלאכה בעלי במיוחד: זו מהקלה שתהנה השכבות אחת

 מפא״י, מצד הן לציד־קולות ■חשובה מטרה המהווה הזעירה, והתעשיה
ציוד. להחלפת רשיונות יקבלו חבריה מימין. יריבותיה מצד והן

ברמת להקלה מגסה לאחר הבגרות. בחינות של התקן יוחמר •
 המחמירה, האירופית השיטה את האמריקאית השיטה ניצחה בה הבגרות, בחינות
 החינוך משרד אנשי את הבגרות, בתעודות שהתגלו האחרונים, הזיופים הביאו

 בחוץ, הישראלית הבגרות לתעודת שהיה הערך את להחזיר כדי כי להכרה,
רבים פריטים התוצאות: אחת הנבחן• מן הנדרש רמת־החומר את להעלות יש

יוחזרו לשנן, הישראלית הגמנסיה תלמיד היה חייב אותו מהחומר, שהוצאו
הלימודים. לתוכנית שוב

לראותו יוכלו ווהב אל עבד המצרי והזמר הכוכב חובבי •
 לא בהם ארוכה, הפסקה לאחר הישראליים. הקולנוע כדי על שוב
 מלאך, אינני ווהב, של סרטו יוצג לישראל, כבד־הגוף המצרי הזמר סרטי הגיעו

בדרך. הזמר של נוספים סרטים הקרובים. בשבועות כבר

1130 הזר, העולם


