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18.10 ר יום תל־אכים,
 8.30 ארלוזורוב בית

 19.10 ה׳ יום פתח־תקווה,
 9.15 שלום אולם

20.10 ו׳ יום חיפה,
9.00 אורה

21.10 מוצ״ש ירושלים,
 9.00 מיטשל

 23.10 ב׳ יום צה״ל,
 24.10 ג׳ יום תל־אביב,

8.30 ארלוזורוב בית
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 השבוע חזרה ישראל
 ימי חשכת אל

החשאיות.
 המיש־ אחד של בצמרת שורר רב רוגז

 שמו שרבוב בעקבות הממשלתיים, רדים
ציבו בפרשיה הבכירים הפקידים אחד של

לאחרונה. שנידונה רית
 הד אשר מסנייס, בכיר פקיד כי נתברר

ל רצונו על חודשים כמה לפני עוד דיע
 — עליו הממונים על־ידי ונענה — התפטר
 באחרונה. התבררה אשר לפרשה שורבב
 האנשים בקרב רב רוגז עורר זה מקרה

 עימו. ששירתו
.15.10.72 ראשון, יום הארץ,

צה״ל
מסוכן תקדים

 ארצות־האיסלם יוצאי
 לטובה מופלים

״ל. בצח
 בוחר העשירית, השנד. זו שנה, מדי
בשי בו המשרתים מהחיילים 90כ־ צה״ל
 פני על יתרון להם מעניק חובה, רות

 מפסיקים הם בצה״ל. האחרים החיילים
 ללמוד נכנסים ביחידותיהם, השירות את

או המכשירות טרום־אקדמאיות במכינות
ב־ או באוניברסיטה לימודים לקראת תם

עירן להיות צריכים אינם אלה ■חיילים !״ •טכניוו
בנים הם הנבחרים :להיפך דווקא. לויים

למיפעל, האחראים משיבים ״ככה,״
 דד הפער את ולצמצם אותם לקדם ״כדי

 ,1963ב־ הרעיון של ראשיתו בינעדתי.״
 הגילוי נוכח נחרד בן־גוריון דויד כאשר
 370 רק יש בישראל הסטודנטים שבין
 שד אז יזם בן־גוריון עדות־המזדח. מבני

 ול־ דיפזרח יוצאי לקידום מפעלים של רה
 שיכנע השאר בין העדתי. הפער צימצום

במיבצע. צה״ל את לשלב
 בחובו הנושא חיובי, מיבצע נולד כך

ועדתית. גזעית הפליה של ■מסוכן תקדים
 עשרות שאותם כך על חולק איש אין

 דד למכינות שנה מדי הנבחרים החיילים
 של זו לתרומה זכאים טרום־אקדמאיות

 גם מפקפק אינו איש לקידומם. המדינה
המנ השונים הקריטריונים של בטיבם

 את הבוחרת הוזעדה־הציבורית את חים
ה שירותם לקיצור הזוכים התלמידים

נו רק להתעורר מתחילות הטענות צבאי.
עדות־המיז־ בני רק ני הקובע הסעיף כה
כזה. לתמריץ זכאים רה

 מסעיף כתוצאה המקופח. המיעוט
אבסורדים. כמה נוצרים זה מוזר

ספרדי? מיהו נקבע איך
אנ משיבים האב, של ארץ־המוצא לפי

 מארוקו יוצא לאב בן כלומר: צה״ל. שי
ה שאר בכל והעומד לצרפתיה, הנשוי

ב טרום־אקדמאי ללימוד זכאי מבחנים,
 ל- הנשוי צרפת יוצא לאב בן אבל זה, !

 לזד, דומה הכלכלי ושמצבו מארוקאית,
זכאי. אינו כבר — הקודם
 של גורלו יהיה מה מזה: יותר עוד
ש מרובת־ילדים, במשפחה שנולד חייל,
 בעיירת- המתגורר דחוק, הכלכלי מצבה
 מזלו שאיתרע אלא טיפוח, והטעון פיתוח
? יוצאי־רומניד, להורים נולד והוא

 לא בצה״ל: כך על האחראים משיבים
 יש אם מזה, חוץ :כזה. במקרר, נתקלנו ^

^אחד ב ללמוד באמת רוצה והוא כזה, |
גם לכך להגיע יוכל הוא אוניברסיטה,

כפעולה צח״ד חיילי
? ספרדי מהס מי

 ילדים, מרובות דלות־אמצעים, למשפחות
 הצליחו שלא נכשלת, חברתית משיכבד,

 תעודת־בגרות לרכוש אלה סיבות בגלל
 צד,״ל התיכון. בית־הספר את לסיים או

 על הלימודים ספסל על אותם מושיב
 בחינות־ את לעבור להם עוזר חשבונו,
לאוניברסיטה. אותם ושולח הבגרות
 מכינות דרך עברו שנים עשר במשך

האח השנים בחמש חיילים. 850כ־ אלה
 מבוגרי 907נה־ למעלה המשיכו רונות

 בשנה אקדמאיים. בלימודים אלה מכינות
 נבר בה ויכללו המסגרת תורחב הבאה

חיילים. 160
שפעו ספק איו לאשכנזים. לא רק

 ללא נמעט שנעשתה צה״ל, של זו לה
 לקידומם חשובה תרומה מהווה פירסום,

 מגבלות שבגלל טעוני־טיפוח, נערים של
לה חולמים היו לא וכלכליות, חברתיות

 אקדמאיים. ללימודים אחרת בדרך גיע
 שנת על להם לוותר צד,״ל של נכונותו

 על לימודים להם ולאפשר שירות־חובד,
להערכה. ראוי מיבצע הוא חשבונו,
 אחת בעובדה נעוץ זד, במיפעל העוקץ

 עדות־המיז־ בני שהם חיילים רק בלבד:
 ל־ זכאים האיסלאם, בארצות שמוצאם רה

זו. במינה מיוחדת פריבילגיה
? למה

 עדות־המיזרח,״ בני ״אצל הצבא. אחרי
ש היא ״המנטליות צד,״ל, אנשי אומרים

 גבוהים ללימודים פעם אף יגיעו לא הם
 ועל חשבונם על זאת לעשות יצטרכו אם

זמנם.״ חשבון
 ל־ לפעול חייבת שהמדינה ספק אין

 של מיספרם אם גם העדתי, הפער צימצום
 הוא הסטודנטים בין עדות־המיזרח יוצאי
 היא המדינה של חובתה אבל .1470 כיום

 אזרחיה, לבל שוות הזדמנויות להעניק
 צד,״ל, שקבע התקדים מוצא. הבדל ללא

 ביותר, חיובית למטרה נעשה הוא אפילו
 מבוסם שהוא משום מסוכן, תקדים הוא
 תיס־ להוליד עלול הוא גזעית. אבחנה על

 להיות זכו שלא ילידי־הארץ בקרב כול
עדות־המזרח. בני לא וגם חדשים עולים

ת1נ1עת
שקעה אדור לטווח ה

 עורה משרד-הבימחון ביטאון
 חמימים למשלם

בשנה. ר״י מיליון חצי
טו סיבות דייו דיין משה לשר־ד,ביטחון

הממשלה בישיבת להתפרץ, מאוד בות


