
שנפסלו נסנויס ׳שואל מדינת נאת בגדוד־ עצם ננשד... קוץ בעין... ״תבלול
 השתתפו השניה מלחמת־העולם ך*

 את וניצלו מיוחדת, בבריגדה היהודים
 איר־ אח יסדו כך נשק. לגניבת ההזדמנות

 שערכו ולח״י, הגנה אצ״ל, הסידור גוני
ו הערבי, ביישוב שחיטות 1948 בקרבות
השחיטות. מפני שנסו ערבים, הבריחו

 סרטן הודבק וכך ישראל, מדינת נולדה כך
 כפי הערבית. המולדת של בגופה מזוהם

 ״תבלול עבדאללה: המנוח אותה שהגדיר
בגרון.״ ועצם החי בבשר קוץ בעין,
 והוא ירדני לימוד ספר מתוך קטע זהו
 בתי־ של הראשונה השנה לתלמידי מיועד
התיכוניים. הספר

יוצא־דופן. או בודד, קטע זה ואין

 היהודים, של הפושעות הכנופיות על־ידי
 להחזיר מוכנים ולהיות עצמנו להכין ועלינו

 הפושעות הכנופיות מן ולטהרו זה חלק
היהודים... של

ה התקופה של הציביליזציה •
י״ב: לכתה וימי־הכיניים עתיקה

. . כ היהודים בהתנהגות דברים ישנם .
 כל הורגים היו כי בתורה: עליהם מסופר

 ואינם עליו,״ שמשתלטים בכפר היה נפש
וטף.־.. נשים זקנים, משאירים

 החדש העולם תולדות קיצור •
ט׳: לכיתה

יחד?
לכיתה ספרותית היסטוריה • י״א:

. . המו מקום ליד דגל לישראל יהיה האם .
 אל היו לא למה אל־חראם? ולמרגלות לד

נקמת? לא ולמה ודם? אש גלי האויב מול
ח׳: לפיתה מקראה •

 על רמאות מתוך השתלטו ...היהודים
 העתיקה, מירושלים שלוש פי הגדול שטח

אללה. בעזרת קרוב, שיחרורה יום אך

המיו־ היחידים הקטעים אינם לה
 מצויים המשרד באוסף לפסילה. עד־ם

אחר. מסוג קטעים גם

 אהובה״. ״המולדת המשפט את וגם מרגל״,
 בספרי־ מופיעים בדיוק כאלה משפטים
בישראל. הנהוגים הלימוד

 אשכחך ״לא המשפט היא אחרת דוגמה
 את כמובן, המזכיר, חי!״ אני עוד כל יפו,
ימיני!״ תישכח ירושלים אשכחך ״אם

 מה הישראלים האחראים מתלבטים לכן
 ״אחר לפסול צריך האם לאשר. ומה לפסול

 שם החוף, אל מערבה, ההר משתפל כך
ו דשנים ובוסתנים פוריים עמקים תראה
ו הים, כלת יפו, מהן לנו. יקרות ערים
״ועכו חיפה . . .

 יירשו ספרים איזה היא: השאלות ושאלת
לתל לתת בדיוק מה הפסולים? הספרים את
בגדה? הערבי מיד

 בבתי־ הנהוג ספר־לימוד להם לתת האם
 עצמאות והקרוי בישראל יסודיים ספר

 שהציפו ״הערבים למשל: כתוב, בו ישרא.ל.
 המשקים את ראו העבריות המושבות את

 לא ליהנות וביקשו היהודים של הפורחים
 סי קלה בדרך גם אלא קשה, בעבודה רק

ושוד.״ גניבה במעשי כמה:

ועשו־ שנואה היתד, אירופה ...יהדות

משח ממפקחי אחד השבוע תוודה ן■•
 כשרים אלה ולא אלה ״לא החינוך: 1 י

 להרכיב ההזדמנות היא עתה ואולי ללימוד,
שיחב וערבים, יהודים של מעורבים צוותות

 הכללות, ללא לכל. אחיד ספר ויערכו רו
סילופים!״ וללא לאומית הסתה ללא

מצו ישראל, של במשרד־החינוך־וד,תרבות
 מסוג קטעים של ענקית ערימה כרגע ייר,
 צעירים לחינוך ספק, ללא הפסולים, זה,

שכניהם. עם בשלום לחיות החייבים
 בקרב ומהומה מבוכה שוררת ובינתיים

הגדה. של והתלמידים המורים
 בתחילת נפתחו שבו חברון, בהר לדוגמה:

 הממשלתיים בתי־הססר מרבית החודש,
 כללית שביתה השבוע פרצה ),88 מתוך 82(

מורים. של
הנהו לספרי־ד,לימוד מתנגדים שהם לא

 עקשניים חסידים שהם ולא בישראל, גים
ממא שהם אלא הירדניים, ספרייה,לימוד של
בכלל. ספרים בלי וללמד להמשיך נים

 מאיזה ספרים להם סופקו לא היום עד כי
 שמשרד־החינוך־וד,תרבות מכיוון שהוא, מין
 לפסול מלאכתו, את לסיים עדיין הספיק לא

 ולספק הירדניים, ספרי־הלימוד את סופית
חדשים. ספרים במקומם

קשה. היא הספרים טיהור עבודת ובאמת,

.ומושחתת בוגדנית שהיתר, מכיוזן קד״ . .
 - אירופה של ההיסטוריה •

לכימה החדש והזמן ימי־הביניים
ח׳:

. . לג כדי פעל האירופי האימפריאליזם .
 בפלסטין, הערבית מהמולדת יקר חלק זול

 — מדינת־ישראל קרא אשר את בה והקים
התוקפנים... הזרים הציונים, בשביל

 ושל הערכים של היסטוריה 9
ד׳: לבימה המוסלמים,
היהודי. את אלא אוהב אינו ...והיהודי

.ושקרנים בוגדים והם . .
. . וב במירמה עוסקים תמיד היהודים .

.מזימות חורשים ותמיד הונאה, . .
כי . .  הבריות מן פוחדים תמיד היהודים .
 ב־ הם חיים ולכן הבריות, את ושונאים
.מיבצרים . .

. .  מקיים שאינו בוגדני עם הם היהודים .
לעולם... הבטחותיו את

ה׳: לכימה מתמטיקה •

ל המיועד ירדני, דיקדוק בספר למשל:
 החינוכי הצנזור מתכונן עממי, ז׳ כיתה

תפסו חיילים ״שני המשפט: את למחוק

 המצוי האוסף מתוך נבחרים קטעים להלן
במשרד־החינוך:

ד׳: לכימה גיאוגרפיה •
אל נגזל מפלסטין יקר חלק כי תשכח ...

ובדרום. במרכז בצפון, — ושמנה עבתה
 משורר, דווקא שהוא אמיר, אהרון גם
 שלפני בימים הפרטיים ניחושיו את לו ניחש

 בול פגעו שלו הניחושים וגם המלחמה.
המלחמה. בעת

 הקול איפוא ״ייצא השאר: בין אמיר, כתב
 תעבור קצה אל ומקצה המחנה קצוזת מכל

 גם שומרון. וגם יהודה גם הכל! הקריאה:
סיני!״ וגם גולן

 נשאר היה זה כל הקטנטונמ. הפינה
 מלב נשכח והיה העיתונים, בגליונות מפוזר

 מ־ בן־עמי אהרון הד״ר בא לולי הקוראים,
ו האלה, המאמרים כל את וריכז תל־אביב,

עב־כרם. בספר אחרים, רבים עוד
 ובכדי — הכל — מאמיר נטל השם את
 המאמרים, מים יתעייף לבל הקורא, על להקל
 דויד מלכות מפת מפות: גם לספר צירף

מפת או אילת, ועד הפרת מן ושלמה,

, ,  נמצאות האמיץ הירדני מהצבא /נ5 .
 בגדה ממנו 3/10 ואילו המערבית, בגדה

 הירדני הצבא חיילי מספר מד, המזרחית.
והמזרחית המערבית בגדה הנמצאים האמיץ,

 שתי את הכוללת הגדולה, החשמונאים מלכות
הירדן. גדות

הכל. את מכיל והנל
דוגמות:

 פיסיקאי,: נאמן, יובל פרופסור •
ה לארגן עתה בידנו — הפליטים ״בעיית
.ריקים בשטחים ליישבם או גירתם, .  צריך .
סנקצ באו״ם, להחלטות־גנאי נכונים שנהיה

״וכל׳ מהאו״ם הוצאה יחסים, ניתוק יות, . . .
התעו מלחמת הישגי על ״לשמור העיקר:

זה.״
 ח״כ לשעבר ליבנה, אליעזר 0

ה בשלהי ערב עמי על ״הנצחון מפא״י:
 מתוך להתעלות ביטוי היה תשכ״ז ספירה
 תחני־ הישג גילם הצבאי המיבצע עצמו:
 והתחבר מאפרו קם העם הימנו, נרחב פנימי

נשמתו.״ מפירורי
מדינת־חלוקה.״ עוד אינה ״ישראל העיקר:

שלו המונית בארגז לוינשטיין נרצח
ועשב־יס חול פייפ,

ההיסטורית האמת
חלקי (שני בעבר זאת מסוג קטורות

 בדיעו־ להשתקף עלולה שהיתה כפי ישראל על
 קרי־ על שחונכו הגדה תלמידי של תיהם
ומוריה). מצרים ישראל: את המוחצות הצבת

הראשו הפעם ״זו :אלתרמן נתן •
 ארץ־ישראל נמצאת שני בית חורבן מאז נה

 אחת מהות מעתה הן והארץ המדינה בידינו.
 ההיסטורית להתחברות לה חסר ומעכשיו

 היש עם יחד שיארוג ישראל עם רק הזו
יינתק.״ שלא המשולש החוט את שהושג

 ביסוס ״אם ויצמן: עזר האלון? •
 — שלום על־ידי יבוא בארצו ישראל עם
 השלום אחרי רץ לא אני אבל הכבוד, כל

 בכל העם ביסוס אחרי רץ אני מחיר, בכל
מחיר,״

 את מידינו נשמיט אם לנו ״אויה והעיקר:
״היום אליה שהגענו האפשרות . . .

פשעים
■•״■י■■■■■•*איפה
הנהג נרצח

ה מטוב־ מורכבת משטרתית׳ חולייה
 בחיפושיה השבוע המשיכה בארץ, חוקרים

 ראובן המונית נהג רוצחי, או רוצח, אחר
לוינשטיין.

 של המקטרת את לגלות הצליחו החוקרים
 שהפייפ העובדה האכזר. הרצח קרבן
 שהחלה לסברה סייעה הרצליה באזור נמצא

 בה בירושלים, נרצח לא לוינשטיין להתגבש:
מוניתו. בארגז ככברה, דקור נמצא,

 וגופתו החוף באזור נרצח כי מאד ייתכן
 לשם לירושלים רוצחיו על־ידי הובאה

עיקבותיהם. טישטוש
 כשבדיקות זאת סברה קיבלה ניכר וחיזוק

 על השבוע, בסוף גילו, מעבדות־המשטרה
עשב־ים. ושיירי חול־ים לוינשטיין של בגדיו

ת1בריא
הרופא

המוכתר בבית
 באזורים ביותר היפים הישראלים אחד

בדיוק הישראלי. קצין־הרפואה הוא הכבושים

 נתונה החקלאות, משרד מטעם היועץ כמו
 לאיש כל קודם קצין־הרפואה של דאגתו גם

במקום. הקטן
 שפורסם סקר הוכיח לדאוג למה שיש וזה

 הרפואיות החיים עובדות את וגילה השבוע
הכבושים. בשטחים

ב הטוב המצב לצפות היה שאפשר כפי
 מצויות שלה שבבתי־ד,חולים בגדה, הוא יותר
 לחולי־נפש 400 (כולל מיטות 2000מ־ יותר

לחולי־שחפת). 200ו־
 מחלות־ יותר, או פחות חוסלו, גם בגדה
 שנה. 20 לפני עד זד, איזור שאפיינו העיניים
 של ר,מיקרים מאד שכיחים שם זאת לעומת

 — אחרות זיהומיות ומחלות תולעים חולי
 שדות להשקות הנוהג של כתוצאה כנראה

במי־שופכין.
 הוא הגדה מן נעלם שלא אחר נוהג
 בביתר״ ללדת הערבית האשה של הנוהג

מיילדת. בעזרת
 הוא כהרבה עגום ופער. תת״תזונה

 בתי־ בששת וצפון־סיני. ברצועת־עזד, המצב
 רופאים עשרות כמה מצויים שלהן החולים
 תופעה היא שלהם העיקריות הבעיות שאחת
 הפליטים בין בעיקר תת־תזונה של נרחבת

וילדיהם.
 הרפואה קציני את שהדהימה אחרת תופעה

 בין העצום הפער הוא ברצועה הישראליים
 מנהל הרפואי. בפרסונאל המשכורות מקבלי

ה משכורת מקבל למשל, שירותי־הבריאות
 באחד פועל־נקיון של מזאת 50 פי גדולה

מבתי־החולים.
 לרמת־ אשר קופת־חולים. מרפאת

 רק יותר. עוד שם פרימיטיבי המצב הגולן
ה לשבועיים אחת מגיע לא שוב שעכשיו

 גדול מג׳דל־שמס׳ מוכתר של לביתו רופא
ה את ובודק נפש) 4000( באיזור הכפרים
חולים.
 במרפאה יום בכל להיבדק יכולים כבר הם

 קופת־חוליס. על־ידי שנפתחה המקומית
 במרפאה זאת לעשות יכולים הם ובקונייטרה
צד,״ל. של רופאים על־ידי המאויישת
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