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חינוך
מחירן נווד דו 11ת
פואד סנאסיב ,28 ,חייל דרוזי משוחרר,
היה משוכנע שהוא מורה טוב .מזה שש
שנים עסק בהוראה בבית־ג׳אן ובעילבון,
מבלי לשמוע כל ביקורת .בשנה האחרונה
החלו אומנם הפקחים להרבות לבקר בכי
תתו ,אך נידמה היה לו כי אין לו מה
לדאוג מביקורים אלה.
הסתבר כי טעה .יילא התראה ,קיבל סנא־
סיב הודעת פיטורין .״אני מצטער מאוד
להודיעך,״ כתב לו המנהל הכללי של מש
רד החינוך והתרבות ,״ששר־החינוך מצא
לנכון לפטרך .סיבות הפיטורין הן פדא־
גוגיות.״
הוקמה ועדה פר-טטית של נציגי הסתד
רות המורים ומשרד החינוך ,בפניה ניתנה
לסנאסיב הרשות להופיע .התוצאה :אישור
הפיטורין.
הנימוק הניסתר .סנאסיב לא היה
יחידי בגורלו .כמוהו קיבלו עוד תשעה
מורים ערביים הודעות פיטורין ,ואילו עש
רה נוספים הוזהרו שהם עלולים להיות
מפוטרים.
העילה היחידה שהועלתה בכל המיקרים:
אי־התאמה פדאגוגית — על אף שרובם
עובדים מזה שנים בהוראה ,ואחד הינו בעל
ותק של  17שנה.
אלא שהנימוק הרישמי לא שיכנע את ה
מפוטרים והמוזהרים .הט היו משוכנעים כי
מאחורי הנימוק החינוכי מסתתרת סיבר.
הרבה פחות חינוכית .״אני בטוח שיש כאן
עניין פוליטי,״ הצהיר אחד מהם ,כשחבריו
נדים בראשם לאות הסכמה.
הסיבה האמיתית? הוא וחבריו חתמו על
רשימת המועמדים של מק״י ,בבחירות ה
אחרונות להסתדרות המורים .רשימה זו
עוררה תדהמה ,כאשר זכתה לתוספת־כוח
נכבדה.
עתה החל טה מפא״י ,כי הגיע "הזמן
לתבוע מן המורים את מחיר דעותיהם ה
פוליטיות.

משטרה
לחיים טו בי □

יובל ״ארגון מפעלי אמנות מציגים
הלהקה הצועניה ״תיאודוסיה״
רביעית הזמר •פרובלם״
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זאגרב

שלישית האקרובטים ״סאדלר
אוסטרליה
איש הגומי ס ט פ ן ק נ ז בלגרד
הזמרת והגיטריסטית
אן לייט ניו־יורק

עיר
הנוער
אמפי גני
התערוכה ת״א

ובובתה המדברת
אודי

הצגות גכורה :
יום א׳  ,7.7ב9-
יום ב׳  ,8.7ב9-
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גבעתיים
כרטיסים ״לאן״
וביתר המשרדים

פרסום בלקין

במשך חודשים רבים עמדו חוקרי משטרת
חדרה בפני תעלומה של שורת גניבות
שבוצעו בעיר .השיטה היתר ,דומה  :אזר
חים התעוררו בבוקר משנתם ,גילו כי
בלילה ערך אלמוני חיפוש בכיסי מכנסיהם,
הריק את כספם.
החוקרים הוזמנו למקום ,ניסו למצוא
עקבות ,אך ללא הועיל .העבודה היתד,
נקיה ,חלקה ומושלמת .עד שבאחד הימים
נתפס אדם לו ייחסה המשטרה את ביצוע
הגניבות .שמו של האיש החשוד :דויד
יעקובוביץ.
אין הוכחות .לפני למעלה מעשר שנים
היתד ,משפטו של יעקובוביץ אחד המשפטים
הסנסציוניים שנערכו במדינה .הוא הואשם
ברצח דניאל פקטורי ואונס נערתו בגן״
מאיר שבתל־אביב ,הורשע ונידון לעשר
שנות מאסר.
כשהשתחרר יעקובוביץ ממאסרו הבטיח
להתחיל בדרך חדשה .סייע לו בכך אליעזר
בר־לב ,שנלחם כל אותן השנים להוכיח
שיעקובוביץ חף־מפשע .הוא שיכן את ה
אסיר המשוחרר בביתו ,ועדדו בדרכו ה
חדשה.
אולם מדי פעם נעצר יעקובוביץ שוב,
באחת הפעמים אף הורשע על גניבה וריצה
תקופת מאסר .לאחרונה התיישב בעכו ,החל
מתפרנס כדייג .עד שלילה אחד נעצר ב
חדרה.
הוא הכחיש את טענת המשטרה בדבר
הפריצות ,סתר בתוקף את כל גירסות ה
ביצוע שהוצגו לפניו .למשטרה לא היו
מספיק הוכחות משלה כדי להעמידו על-
כך לדין.
לעמק השווה .שוב הגיע לעזרתו בר־
לב .בר־לב ,שהרגיש עצמו כאב ואפוטרו
פוס ליעקובוביץ ,הטיף לו מוסר ,הציע
לו לעשות מאמצים כדי להגיע לפשרה עם
המשטרה.
בשבוע שעבר הגיעו הצדדים לעמק הש
תה .תמורת הודאה בפריצות הסכימה ה
משטרה לאפשר לו לעזוב את הארץ לצמי
תות .חוקרי נפת חדרה יוכלו לסגור כמה
תיקים׳ ויעקובוביץ עזב מייד את הארץ
להתחיל בחייו החדשים בקפריסין.

