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וגמישות רכות

 עם העונה את פותחים אנו
 אריגי של החדישים הדגמים
 טטרולן טרילין, דקרון,

א.ב.ג. ידי על מיוחד בעיבוד
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במדינה
חיגוך

ראשון ניצחון
 בתי- מורי שביתת נמשכה ימי־לימוד 33
 מי נפסקה. היא השבוע התיכוניים. הספר
בהי ניצח

 הלימודים חידוש על הרשמית בהודעה
 חברים, חמישה בת ועדה מונתה כי נאמר
 מקופח אומנם אם לקבוע תצטרך אשר

 אחר אקדמאי לכל ביחס האקדמאי המורה
לו. מגיע מה כן, ואם בארץ,
 שאינו מאד, סתמי כסיכום נראה זה

 ועדה עוד הכל, בסך וכי, דבר. מכריע
 השביתה כל כאילו נראה ממילא הוקמה.

 חזרו, התיכוניים המורים וכי לחינם, ׳היתד,
 שרויים היו שבו למצב דבר, של בסופו
לכן. קודם

 שאלו הממוצע והאזרח תלמידים הורים,
 דרושה היתר, זה בשביל האם עצמם: את

ה החינוך במערכת קשות שפגעה שביתה
 של הגדול מהחופש יום 20 גזלה תיכון,

 תלמידי תוכניות כל את ושיבשה ׳התלמידים
השמיניות?

 הסיכום מאחורי חדשה. ;•מדת־כוח
 התיכוניים. של חשוב נצחון הסתתר הסתמי

ה להישג הקדמה רק זו שהיתה מאחר אך
 הרגישו עצמו, הסופי ההישג ולא סופי,

 בתיקו. הסתיימה מלחמתם כי רבים מורים
 יגר גרשון להיסטוריה המורה השבוע אמר

 ״לדעתי, השביתה: בהכרזת שתמך ),54(
 גם התוצאות אותן את להשיג היה אפשר

 מראש, מוותרים היינו אילו השביתה. בלי
השבי היתר, החינוך, משרד וגם אנחנו גם
להימנע.״ יכולה תה

 אותו לומר שאפשר הסיכום זה למעשה,
ש שהפשרה נראה תמיד מלחמה. כל אחרי

 מלכתחילה. להשיגה היה ניתן בסוף, הושגה
 ממושך מאבק דרוש קרובות לעתים אולם

ה ואת הפסיכולוגי המצב את ליצור כדי
הפשרה. להשגת הדרושים הנפשית עייפות

 שאיר- סופית קבעה התיכוניים שביתת
 וכל התיכוניים, בבתי־הספר שולט גונם

זו. עמדת־כוח על יתבסס עתידי סיכום
 בכל היסודית השאלה גדולה. מיקדמה

 שנים, כשלוש לפני כבר שהחל המאבק,
 המורה שכר את לקשור יש האם היתה:

ה האקדמאי העובד של לשכרו האקדמאי
 אמת- היסודי? המורה של לשכרו או אחר,

 היא האקדמאי המורד, שכר למדידת המידה
כולו. המאבק ניטש שסביבה הבעיה

 של לזה שכרם השוואת דרשו התיכוניים
 רק התנגדו, לא היסודיים האקדמאים. שאר
 ההצמדה עקרון על מוותרים שאינם אמרו

העל שכל כך התיכוניים, לשכר שכרם של
העל אחריה גוררת היתר, לתיכוניים אה
 אלף 18 משכורת של ניכרת אוטומטית אה

 זו העלאה המדינה. שכירי יסודיים, מורים
 יתר לכל העלאה הסתם, מן גוררת, היתד,
המדינה. עובדי
 לוי של לתקציבו זה אסון למנוע כדי

וע זו, אחר בזו הממשלה, מינתה אשכול,
 כי לקבוע יהיה שתפקידן משוחדות, דות

ל בהשוואה מקופח, אינו התיכון המורה
ה כל קבעו כך אכן, האחרים. אקדמאים

וועדות.
 שבפעם בזאת הוא השביתה של הנצחון
 נייטראלית ועדה למנות הוחלט הראשונה

 בלתי- אישים מחמישה המורכבת ממש,
 הפער מר, אובייקטיבית שתקבע תלויים,*

 שכר לבין האחרים האקדמאים שכר בין
התיכוניים. המורים

 הדבר שפירוש לכולם ברור כמה עד
ה מן מסתבר התיכוניים, בשכר העלאה
 התיכוניים למורים לשלם שהוחלט עובדה

 המגיעים בסכומים הלוואה) (בצורת מיקדמה
ה מן יותר הרבה — לאיש ל״י 750 עד

 הל־ ועדת על־ידי בזמנו שהוצעה תוספת
 היא זו מיקדמה ׳החינוך. משרד של פרין

 למורים, המגיעה תוספת־השכר על־חשבון
עברו. שכבר החודשים עבור

 היה אי־אפשר שנה לפני איומים. כלי
 הדיקטטור לוין, שלום כי כך, על לחלום

 לסידור מסכים היה היסודיים, המורים של
 כל בהשבתת בפירוש איים אף הוא זה.

 לא שוב השבוע היסודי. החינוך מערכת
 היסודיים המורים מרכז כזה. איום נשמע
 בועידת שהושג ההסכם, על הוא גם חתם

ה התיכוניים, היסודיים, של עגול שולחן
והממשלה. הסתדרות
 אחרת עובדה מכל יותר אמרה זו עובדה

מהשביתה. כתוצאה שנוצר החדש המצב על

 ישראל באנק נגיד דבורצקי, פרופסור *׳
 גילת, א. תל־אביב עירית איש הורביץ, דויד

 מהביטוח ניצן א. ד״ר נתניהו, פרופסור
הלאומי.

צועקים, הגיסמנים

£$א ! 1
 צרור לבית־השחי, מתחת נכנס. הוא

ירוקים. תיקים של גדול
בתא־הזכוכית. כסאו על יושב הוא
באולם. מסתכל הוא אין

 בשלוש התיקים. את לפניו מסדר הוא
קפדניות. ערימות
 מכיס הלבנה המטפחת את שולף הוא
 משקפיים. של אחד זוג היטב מנקה החזה,
 המיועד משקפיים, של שני זוג מכן לאחר

בצד. שם הוא הזה הזוג את לקריאה.
 רושם בו, מעלעל אחד, תיק שולף הוא
 התיק, את מחזיר גיליון־נייר, על משהו
שני. תיק שולף

 לעבודה. בבוקר שבא כפקיד נוהג הוא
 פקיד־רישוי. אולי עירוני, גובר,־מסים אולי
 להתחיל נכון הוא מוכן. הכל מסודר, הכל

י היומית. בעבודה
 ביום כמו ומתוח, נוקשה הוא אין שוב

 ביום כמו מזועזע, גם אינו שוב הראשון.
 בלילה לקה כאשר האוזנר, של נאומו

הרופ את להזעיק צורך והיה בהתקפת־לב
 אינו שוב עתה קבועות. עליו המפקחים אים
היסודי. השיטתי, הזריז, הפקיד אלא

 אחרי שלו. הטבעית לאווירה חזר הוא
 והתחבאות, בריחה של שנה חמש־עשרה

 יושב הוא וחקירות, מאסר של שנה אחרי
 שלווה לו נותן הדבר התיקים. מאחורי
בחיים. אחיזה כלשהו, עצמי בטחון כלשהי,
 סדר־יום לו יש שוב ניירות. לו יש שוב
 והעולם למעשיו, חשיבות יש שוב קבוע.
בו. מביט כולו

 לראש־ דו״חים כותב הוא אין עתה
 כל אולם שלו. לעורך־הדין אלא הגסטאפו,
 מצטיין פקיד בשעתו שהפכוהו התכונות,

 כאשר עתה. גם בולטים במנגנון־המוות,
 לבית־המשפט מגיש הוא כי התובע מכריז

 ה־ העתק את אייכמן שולף פלוני, מיסמך
 הבזק, במהירות שלו התיקים מאחד מיסמך

 המשפט. את סיים שהתובע לפני עוד
 ערימה מאחורי הוא גם היושב סרבאציוס,

 כדי שתיים או אחת לדקה זקוק תיקים, של
 אייכמן. כן לא שלו. הר,עתק את למצוא
ומסודר. מוכן הכל אצלו
 — מישהו של שם מזכיר מסויים עד

 מתחיל מיד הגסטאפו. מן קליץ גרופר־פירר
 הנייר את ומגיש בזריזות לרשום הנאשם

 הלה לסניגור. המעבירו לקצין־המשטרה,
 יעיל עצמו הנאשם עוזר. לשום זקוק אינו
 היושב והשחצני הצעיר הגרמני מן יותר

 עתה והנמצא סרבאציוס, ליד בדרך־כלל
בגרמניה.

 הוא תיקיו. את בודק הוא רושם. הוא
 את שולף הוא הניירות. סדר את מחליף

 פיו, את משפשף מכיס־החזה, המטפחת
 את מחליף הוא המטפחת. את ומחזיר

המשקפיים.
 בתא־ אולם חייו. על הקרב נערך באולם
וביסו מופתי בסדר הכל מתנהל הזכוכית

 "01-!)• כי: מנוסה. איש־משרד של דיות
 ליהיות, צריך סדר גות11£ ןגמ188 361"!מ

בתא־ד,זכוכית. אפילו
★ ★ ★

 אמריקאי עתונאי לוחש היום,״ ״משעמם
כוס לשתות כדי המרופד, מכסאו וקם

- מקשי! הקהל

אשה בונים, העדים

בתיקיו מעלעל א״נמן
ן-------------------------------------------------------

שנש[ שם על מהדהד
 אולם־ ליד למטה, שהותקן בבר קוניאק

י העתונאים.
 בהגשת עסוק התובע כי — משעמם
 אחרי מיספר מיסמך, אחרי מיסמך מיסמכים.

ומשעממת. ויבשה ארוכה רשימה מיספר,
משעממת? האמנם
 יותר מזעזעים הם — אלה יבשים סכומים

 שהם מפני דווקא החיות. מהעדויות אף
נוש שאינם מפני אנושית, דראמה חסרים

דמעה. לזלוג יכולים ואינם מים
 היו — לצעוק נייר היה יכול אילו אך

השמיים. לב אל צועקים אלה מיסמכים
מיש־ של ובעבודתו בהרכבו דנים הם כי

 ברצח ושסיים ובשוד, בגירוש שהחל טר
 לרעהו איש כותבים בכירים פקידים המוני.

 רשמי בסגנון לעתים ובידידות, באדיבות
 ונושא ידידותית־אישית. בנימה לעתים קפוא,

 * למרתפי־עינויים, העברה הוא: התכתבותם
 ניתוחי- היום, לאור ברחוב רצם רכוש, גזל

 בנשואי־ שנולדו ובנשים בגברים עיקור
תערובת.

מרו היו מעשי־האימים כי החושבים יש
לא המשרדים שאר וכי בגסטאפו, כזים


