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למ זכותי על לוותר חפץ לא אך עבודתו.
כלפיו. מנהלו התנהגות על חות

 הסתדרות למזכיר מכתב עטיה כתב נרגז
טענו אה לפניו פרש לוין, שלום המורים,

 לחתום להתעקש, לא לו יעץ לוין אך תיו.
הפרשה. את בכך ולסיים הסעיף על

 הנ״ל,״ הנוסח על לחתום אוכל לא ״לצערי
 ״אני ללוין, האחרון במכתבו עטיה השיב
 שיעזרו מפלגתי גב או כסף, לי שאין יודע

ה של סופו כי אני מאמין אך במאבק, לי
לנצח.״ צדק

 באמונתו. להחזיק עטיה המשיך השבוע
וה לאט, טוחנות הצדק שטחנות למרות

הזמנה. לפי מתגלה איננה אמת

סשטדה
האזרח לטובת 1:0

 לזכות ודאי ששים היו מעסים לא אנשים
 המיידית קרבתו החוק. אנשי של בשכנותם

 רבים אזרחים בלב נוסכת משטרה איש של
ושלווה. בטחון של הרגשה
 הדיירים בקרב רמת־אביב, בשכון אולם

 היד, המשטרה, לשכון בשכנות שהתגוררו
 היו השוטרים משפחות בדיוק. הפור המצב

 על המאוחרות הערב שעות עד יושבות
 קלפים במשחקי הלילה את מבלות המרפסות,

 לשחק נוהגים היו עצמם השוטרים קולניים.
 הצרות את אגב־כך לרמוס בשבתות, כדורגל
האזרחים. שכניהם של הדשא

 הם הדיירים. של סבלנותם פקעה לבסוף
 כהן צבי את כדוברם מינו ועד, אירגנו

השכונה. תושב ),29(
 היה קבע, בצבא סרן צבי, כנים. ריב

בט שוסע בהיותו" אך בשכון. יחסית חדש
 הוא הפיקוד. את עצמו על קיבל עצמי, חון
 לתיקון להתערב ביקש למטה־המשטרה, פנה

 על־ידו הוזמנו אף אחדים קצינים המצב.
 הבטיחו המתרחש, על מקרוב לעמוד כדי

השתנה. לא מאומה אך לעזור.
 לשנאה מטרה הפך צבי אחד. לדבר פרט
 ומשפחותיהם המשטרה אנשי מצד כללית

 הסיכסוו את שהביא למקרה עד שבשיכון.
לבית־המשפט.

 ביתו, מרפסת על כשישב הימים, באחד
 האחת־ בן בנו השכנים, מילדי באחד הבחין
 בן בנו את המכה משטרה, סמל של עשרה

ומ הביתה לחזור לבנו קרא הוא החמש.
הקרב. למקום בעצמו יצא לו, נשמע שלא
 אביו את ראה בוכמן, משד, השוטר, בן

 תוך אל לברוח מיהר קורבנו, של הזועם
 אגב־ נפגע במקום, המוקמים הבניינים אחד

במצחו. הפיגומים מאחד נסיגה
 שיכון לדיירי כבית־המשפט. סיבוב
ל מספקת עילה מיד זו היתד. המשטרה

 התלונן בהן לפעמים בניגוד בקצין. התנקם
 הוא במהירות. המשטרה עתה פעלה צבי,

 בנו את שהיכה בכך הואשם לדין, נתבע
 אף אחרים, שוטרים עדות ולפי הסמל, של

ל בכך וגרם הבניין בכותל ראשו את חבט
פציעתו.
 סתירות נתגלעו העדויות במסכת אולם

 שופטת של מעיניה נעלמו שלא בולטות,
ה התברר בפניה בן־עיתו, הדסה השלום
הבא עצם כי בפסק־דינה ציינה היא משפט.

 זיכתה דרשני, אומר אחדים עדים של תם
מהאשמה. צבי את

בבית־המשפט, שנערך הראשון, הסיבוב
 המשטרה, ושכון האזרחיים הדיירים בין

האזרחים. לטובת ,1:0 בתוצאה נסתיים
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הייי
כתב בבאר־שבע, 1 הקידמה חותם

 איתה הדפיס לעיריה, תלונה העיר תושב
 דליה חתם משיכח, נייר על כתיבה במכונת
• • אצבע בטכיעת  גנובות סוכריות .
קו ת מ  צעירות, שתי נעצרו בירושלים, :י

ה בלונה־פארק סוכריות קופסות שגנבו
לנכ אותן לחלק השדר ליד עמדו איטלקי,

לי . . נסים׳ כ ק כ הו הת בהרצליה, :ה
 ילד על במקום הבניינים אחד שומר רגז

 אותו קשר לתפסו, הצליח אבנים, בו שידה
ה לתחנת עד זו בצורה הובילו בחגורה,
. • הקרובה משטרה  :כרב כמו ישן .

 את הטריד השכנים שכלב לאחר בירושלים,
ה השכונות אחת תושבת קנתה מנוחתה,
 את הרדימה שינה, גלולות בעיר דרומיות

שהגי בגבינה הילולות את בהטמינה הכלב
ט • • • לו שה  הגיש בחיפה, ז קדישא ג

 נגד גט תביעת הסביבה מקיביצי אחד חבר
 עמו, יחד הקיבוץ את לעזוב שסרבה אשתו,
תן ה״י״יד מד שהתייאש לאחר  לו: ״יי

למטבח. מהלול עופות פגרי העברת

 מחנכי התכוננו רכים חודשים **שד
ה לטקס ותלמידיה הרצליה גימנסיה

 0 הראשונה העברית לגימנסיה כי מפואר.
 סיום כפול: למאורע ציון משום זה היה

 עד שהעמידה לגימנסיה, החמישים מחזור
 העולם, ברחבי הפזורים בוגרים 3650 עתה
 החדש בבניינה הראשון המחזור סיום וציון

תל־אביב. שבצפון והמפואר
 השמיניות תלמידי התכנסו כאשר אולם
 מעיב משהו כי ברור היה ערב, באותו

ב שלם, ספסלים גוש החגיגי. המאורע על
ריק. נשאר המידשאה, של המאוכלס מרכזה

 מעובדה להתעלם ניסו האירוע מארגני
ש כפי התוכנית את ניהלו זו, בולטת
 מחנכי קמו הנאומים בתום מראש. נקבעה

 התנ״כים, את איש־איש חילקו הכיתות,
 הבוגרים. בין הכבוד, שולחן מול שנערמו

ד לשלושים זכר, לא הלר אברהם דר׳ רק
י ► י

להח העדיפה השמינית־ראלית הכיתה כי
הופקרה התנ׳׳כים ערימת המסיבה. את רים

< והבוס המנהל
ש האיש •וגב, כרמי דר׳ (ימין), הרצליה

ב העיקרי המניות מחזיק מאת לנזיפה זכה
 בפרשת עמדתו על מאיר, מרדכי גימנסיה,

השמינית. תלמידי של הבחינות סחיבת

 ארבעים על באלם נשקפת כשהיא במקומה,
שבאולם. הריקים המקומות וארבעת

★ ★ ★
המורה: את להחליף

צעד על ההפגנתית החלטה ך*
ה תלמידי בלב גמלה לא זה דראסטי 1 1

 עוד נעוצים שורשיה אחד. ביום שמינית
 כשנתבש־ ,שחלפה הלימודים שנת בתחילת

 נתמנה רוזנברג אברהם דר׳ כי הכיתה רה
לכימיה. החדש כמורם

 הראשונים השעורים אחרי מייד אולם
הגור שני זיווג כי לשמיניסטים ברור היה
הגימ למנהל פנו הם יפה. יעלה לא מים

 הודיעו יוגב, (״פרידה״) כרמי דר׳ נסיה,
רוחם. לפי אינו החדש המורה כי לו

 רוזנברג, נגד אישיות טענות להם היו לא
ה מגדר יוצא וטוב־לב נעים־הליכות איש

 מצליחים אינם כי טענו פשוט הם רגיל.
 ביקשו מפיו, הנלמד החומר את להבין

באחר. להחליפו
 יוגב, להם השיב מאוד,״ מצטער ״אני

---------------־'־־־'־־ —-------■י״ —

 לא הלחץ אולם התלמידים. לכשלון בהכרח
ה במשך ישתפר ״הוא תוצאות. כל נשא
המנהל. הרגיעם אליו,״ תתרגלו ואתם זמן,

 החלה הכיתה השתנה. לא מאומה אך
ה של הציונים רמת ואף במקצוע, לפגר

 פלאים. ירדה בכימיה, המצטיינים תלמידים
השני. השליש סוף עד

★ ★ ★
הבחינות כניבת מיבצע

אפי ם זוכר אינם השמינית למידי ך*
 מי של האישי רעיונו זה היה אם לו 4 ו

 ׳► כולם. נקלעו לתוכן הנסיבות פרי או מהם,
 בתום הימים, באחד כי היא, עובדה אך

 עליהם כי סה־אחד החליטו השני, השליש
הקרובה. הבחינה טופס את לסחוב להשתדל
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