
במדינה
חינוך 1396

מרעילים
המרעילים את

קצ היתד. בעיתונים שהתפרסמה הידיעה
״תל הגלוי: על מרובה בה והנסתר — רה

 ניסו בירושלים תדזכמוני בבית־ספר מידים
ב ״אך בה. נאמר מוריהם,״ את להרעיל

ה בסוכר השרת השתמש המורים מקום
חמור.״ בקילקול־קיבה ולקה מורעל,
זאת לעשות התלמידים ניסו מה ועל למה

ה מבין איש הסיבה: דבר. נאמר לא —
 — התלמידים לא לדבר. סירב מעורבים

הכמעט־מורעלים. לא וגם
ה שכן לשתוק. טובה סיבה להם היתד,
המרעי הרעלת־נגד: למעשה היתד, הרעלה

צעי גנגסטרים כנופיית חברי היו לא לים
 התפרחחות. פורקן לעצמם שחיפשו רים,
 — מדכאות ללא — בני־טובים אלו היו

 הרעלה בעקבות זה ייאוש למעשה שנדחפו
 נוכח המיואשת תנובתם זו היתר, רוחנית.

מוריהם. מצד בהם מטופשת התעללות
 העונשים שיטות על קללות. קנסות,

 מדווחת תלמידיהם, נגד המורים• שהפעילו
עזרתי: מרים הזה העולם כתבת
לשי מהשיעור לצאת שביקש ילד #

 לגשת וביקש ברע שחש אף או רותים,
 הסימן לכיתה: לחזור הורשה לא לאחות,

 מצייר היה אומר, ללא המורה, המוסכם:
 כבר מובן היה החץ פירוש הלוח. על חץ

תלמיד. לכל
 130 לכתוב זו: לעבירה אחר עונש #
זאת.׳ אבקש לא ,יותר פעם
 התחייב — לאחור פניו שהיפנה ילד #

נוספת פנייה כל אגורה. של קנס בתשלום
אגורות. שתי —

 ייא הכספי שהקנס למסתובב עונש #
ל שמתחת הכותרות כל העתקת הרגיעו:
ההיסטוריה. בספר תמונות

 חייב — כיפה להביא ששכח ילד <•
כספי. בקנס
לשאול והעז בחומר הבין שלא ילד #

 ,סתום׳ ,מטומטם׳, כגון בכינויים זכה —
כיתה׳. תרד ,אחה כמו והבטחות

מקו היו הם גם קולקטיביים עונשים #
 שיעור יושבת הכיתה הנפוצים: אחד בלים.
ה בעוד מחדש, מחברות ומעתיקה שלם

עיתון. וקורא יושב מורה

 העונשים מיגוון המרעילים. ארבעת
 ״פעם, המורים. של דמיונם על־ידי רק הוגבל

סי גשם,״ ־רד ש בגלל לשיעור כשאיחרתי
ה את להקיף עונש ״קיבלתי רמי,•• פר

פעם.״ ארבעים בניין
 המורים מצד זו חינוכית התנהגות תוצאת

 הרעיון התגבשות על לתגובת־הנגד. הביאה
 ז׳ כיתה תלמיד ),13( דני סיפר וביצועו

הצעירים: המחסלים חוליית בראש שעמד
 לראש לנו עולה שהדם לכתוב יכולה ״את

 לכן לנו. נותנים שהמורים מהעונשים כבר
ב להתנקם סודית באסיפודכיתה החלטנו

 ילבו חולים, שיהיו כדי אותם, להרעיל הם:
אותנו. ללמד יבואו ולא לבית־חולים,

 על הכיתה הטילה המעשה חיכנון את
 עונשים, הרבה הכי שמקבלים ילדים ארבעה

 הילדים מהרעיון. התלהבתי ביניהם. ואני
אב שאני וקבענו יותר, עוד אותי חיממו

 חיפוי. לי יתנו והאחרים המעשה את צע
מה כדורי־רפואות מיני כל שניקח החלטנו

המורים. של לסוכר אותם ונכניס בית
 כדורים: מיני כל הביא מאיתנו אחד כל

 מיני. כל ועוד כאב־ראש, לשילשול, לשיעול,
כדורים. עשרה איזה לנו היו ביחד

ד ימי ג בו  ביחד כולם את לקחנו ? ה
 עירבבנו סכין, בעזרת לאבקה אותם וטחנו
הי השעה לבית־הספר. וחזרנו ביחד, אותם

כמעט אין האלה בשעות .1.30 בערך תד,
נכנ פתוח. היה חדר־המורים כבר. אחד אף

 בתוך במהירות האבקה את שמתי סתי,
 הסוכר עם אותה עירבבתי הסוכר, צינצנת

עמדו ילדים שני כלום. ירגישו שלא כדי
אחר מישהו או שהשרת ושמרו הדלת ליד
בפרוזדור. שמר הרביעי הילד יבואו. לא

 לא אחו ואף במהירות הכל הלך למזלנו
 הביתה הלכנו זה אחרי תיכף אותנו. ראה

 עד דבר. שום אחד לאף לספר לא והחלטנו
ו בגד בינינו מי יודעים לא אנחנו היום
לו. וגילה למנהל שצילצל לאביו, גילה
 ב־ תה לשתות נוהג שהשרת ידענו לא

ל רצינו אליו. בכלל התכוזנו לא צהריים.
למורים.״ רק הרעלה גרום

 במערכת. שמורים שמותיהם •
מוסווים. בכתבה הילדים שמות כל ••

1732 הזה העולם

 ׳לחסוך יכולים שאתם
 אמצעים בשבילו

 השרות מן שובו עם
באמצעות

1 סן 9 לחייל ח
שר הבלעדית התכנית

§ הפועלים ן71ב
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ת האתינוסיסה אזי שו ס הי שזי אקסוווג״ס לזי
30 לוין שמריהו במעלה, בי״ש בבניו ובחיפה • 106 ז׳בוטינטקי הרצליה, גמנסיה בבניו בת״א הלימודים

של מוכרים אקדמאיים לתארים המכינים ערב ללימודי הבאה הלימודים לשנת ההרשמה
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לונדון אוניברסיטת
★ . או כלכלה 0.80. * כללי 8̂.
★ . עסקים מנהל המדינה מדעי 8̂.

סוציולוגיה או
מתימטיקה 8.80. ★ :שפות 8״4. ★

צרפתית אגגלית,

הבריטיות המהנדסים אגודות
בנין הנדסת *
 מכונות הנדסת *
חשמל הנדסת +

אלקטרוניקה הנדסת *
ייצור הנדסת *
ימית הנדסה *

ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות תעודות החסרים תלמידיב
בבוקר, 1—9 בשעות ),55 אלנבי (מפנת 17 ברנר רח׳ תל-אביב, : האוניברסיטה במשרדי והרשמה פיייי□

בלבד. אחה״צ 8—5 בשעות הרצליה, גמנסיה בבניו ,106 ז׳בוטינסקי רחוב תל־אביב, אחה״צ. 8 5
אחרי־הצהרים. 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות ,14 הרצל מפנת ,30 לוין שמריהו רחוב — חיפה

^1—1!■ 1 ו1 י ! 1׳ י! ויקי מדד. ^————
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