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* ו■■■■■■■■■■הורים
ה על לעיתונכם להודות לנו יורשה

 ),1732 הזה (העולם הנושכת המורה כתבה
 העברת של הכאובה לבעייה שהתייחסה

ל התאימה שלא — סיפרנו מבית מורה
תפקידה.

 ל־ שניתן הנאמן, בביטוי רואים אנו
ש הגורמים אחד — זו חינוכית בעייה
מיו זעזועים ללא הבעייה, לפיתרון תרמו
 ב־ בבית־הספר החינוך רמת ולקידום תרים,

כפר־שלם.
 ״הזהירו חשוב: חז״ל צו קיימתם בזאת

תורה.״ תצא מהם כי עניים בבני
נפר־טלם הלל, בי״ס הורי ועד

■ —... אוניברסיטת ;■
הפוליטיקהו ה6חי

 (העולם חיפה אוניברסיטת על בכתבה
ה השיקולים את יפה תיארתם )1732 הזה

 לתפקידים מיעוטים בני במ׳ינוי פוליטיים
ב אוניברסיטה שקמה ברגע אבל אקדמיים.

רי משה שלד״ המפלגתיות נולדה חיפה
 העירייה, של לחינוך המחלקה מנהל נות׳
 האוניברסיטה של הראשון היום מאז היד■

ב ז״ל) חושי (אבא העירייה״ ראש ״נציג
 שונים אנשים הביא רינות האקדמי. סגל

ל במחלקה סגנו את וגם לאוניברסיטה
 עד משעממים שניהם גלי. יהונתן חינוך׳

חיפה. באוניברסיטת תלמידיהם את היום
מש באוניברסיטה בחינות על כמשגיחים

ל החוג מראשי אחד העירייה. פקידי משים
 בית־הספר מנהל הוא באוניברסיטה חינוך

ל בחוג מלמדת השנה העירייה. של התיכון
 של מיקצועי בית־ספר מנהלת גם חינוך

מקריית־חיים. הם מורים והרבה העירייה
 שנה לפני התפטר טלמון שמריהו פרופסור

 ועיתונים בחיפה, האוניברסיטה מראשות
והאווי ה״רמה״ על דבריו פירסמו שונים

 סוד זה אין הזו. האוניברסיטה של רה
ב להוראה נתקבלו לא ממוריה שרבים

 תו־ חסרים שרבים אחרות, אוניברסיטאות
עבו ממקומות נפלט שחלק גבוהים, ארים

וכד. קודמים דה
— השתתק הכל בא, אקצין עזב, טלמון

 יישר האוניברסיטה. על טפח שגיליתם עד
תודה. לכם אומרים רבים כוחכם,

. . א ם, א חיפה ססוזנ

 בבית־הסוהר 8
הגדול

 הקטן, לבית־הסוהר מחוץ אני סוף־סוף
 אני גדול. היותר לבית־הסוהר נכנסתי אבל

ן א׳ אז בחוץ, אני ואם לוד, לעיר מרותק

אל־אסמר פאוזי
ש הראשון דברים: שני בזכות שזה ספק
ה בזכות והשני מפשע, חף באמת אני

בשבילי. אנשים הרבה שניהלו מאבק
 ש־ החדש הצו את לפרסם מעניין לדעתי,
קבילתי:

 פי על 13 1945 חירום) (שעת הגנה תקנות
.110 תקנה

 ביטחון למען דרוש כי סבור ואני הואיל
 מדינת־ישראל של והגנתה בישראל הציבור
 110ו־ )2(6 תקנות לפי סמכויותי ובתוקף
 אני 1945 הרום) (שעת ההגנה מתקנות

ו המרכז פיקוד אלוף זאבי, רחבעם אלוף
 כי: בזה מצווה המרכז פיקוד צבאי מפקד

)6 בעמוד (המשך

1738 הזה היזייה
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