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 וחצי 17 גן תזמיד
— מביחרסיפרו גזרק

חברתו עם ששכב ער
 חמור היו שנדטוב• מרדכי של פשעו

 לשכב העז הוא וחצי, 17 בגיל :ביותר
.17 בת בחורה עם

 מנהל :בהתאם חמור היה כך על העונש
הש למדו בו שפיה, החקלאי בית־הספר

 מבית- מרדכי את לזרוק החליט ניים,
הלימודים. שנת באמצע הספר

 העונש כי המנהל החליט מה, משום
 בת־זוגו מרדכי. נגד רק להתבצע חייב

 כנראה אשמה היתה לא הנורא לחטא
 בשום נגדה נקט לא והמנהל במאומה,

פעולה.
 פשעו התגלה כאשר מישגה. עשינו

 המנהל ניסו עדיין מרדכי, של הנורא
 מלוא את נגדו למצות שלא ואם־הבית

 למרות בבית־הספר להשאירו הדין, כובד
 כעבור נתגלח, כאשר אולם הנורא. המעשה
 למגיפה גרם מרדכי כי מספר, שבועות
 עם לשכב, העז אחר תלמיד וגם מידבקת,

 המוסד הנהלת החליטה — שלו ידידתו
 האשם את לזרוק הנגע, את לחסל יש כי

הללו. הנוראות במכת־השכיבות
 במכתב מרדכי של לאביו המנהל כתב

שע מרגישים ״אנו סילוקו: את שהסביר
 מרדכי את הוצאנו שלא מישגה שינו

 מיד שבועות, מספר לפני מבית־הספר
 נוכחנו אבל התנהגותו. על לנו כשנודע

 החל לחדר, חברו תלמיד, שעוד לדעת
 ברירה לנו אין כן ועל מרדכי, כמו מתנהג
 מוכנים אנו מהכפר. להוציאו מאשר אחרת
 חקלאי בבית־ספר בנך את לסדר לך לעזור
אחר.״

 מרדכי סיפר כמיטח. וחברה חבר
מגר בחורה התלמידות, ״אחת :פישעו על

 התגלה וזה — בהריון שהיא חשבה מניה,
 שהיא אמרה והיא לה, קרא הוא למנהל.

 שכבה שהיא משום האבא, מי יודעת לא
הראשון. הייתי אני אבל תלמידים. כמה עם

וכו בהריון, לא שהיא התגלה אז ״אולם
 כשתפסו זמן, כמה אחרי אבל שמחו. לם
 החברה עם במיטה בחדר שלי החבר את

אותי. לגרש החליטו שלו,
 את לא מדוע ? אותי דווקא ״מדוע

 הודתה היא ? כולם עם. ששכבה הגרמניה,
 אחד אף מרצון. אלינו באה שהיא בעצמה

אותה.״ אנס לא
 תלמיד לזרוק פשע, ״זה •י השר איפה

 שבחורה בגלל — הלימודים שנת באמצע
 אביו השבוע זעם איתו,״ לשכב רצתה

 מחנות־ משפחתו את המפרנס מרדכי, של
 השנה ״שילמתי שלו. הצנועה המכולת
 ודמי-הלי- הפנימייה בשביל ל״י אלפיים

 ברחובות. מתגלגל שלי הבן עכשיו מוד.
 אהוד לעצמם חושבים מה ? פושע הוא, מה

 דשבסקי, ויוסף בית־הספר, מנהל ארבל,
 ז בימי־הביניים שאנחנו ? כפר־הנוער מנהל

 מפקח הירשה ואיך ד מכשפות ציד שעושים
 את שיזרקו שוחט, חיים החינוך, משרד
 החינוך? משרד של המדיניות זאת בני?

 מדבר שעליו המתקדם המיני החינוך זהו
גבוהות?״ כה אלון יגאל השר

ת ת511ר1ה* העובדו ו
 ושוחד רמאות מעשי
ש? דפיו את ממלאים
?ירדים ?ימוד ספר

 תלמידי של הפופולריים הספרים אחד
 של אלגברי שאלון הוא בארץ התיכון
 בעיות ״אוסף המכיל ספר — שמיר דניאל

 המהדורה הלימוד״. נושאי לפי באלגברה
שא כוללת הספר של המתוקנת האחרונה

ב נוגות, שאלות מספר המעלות — לות
בארץ. החיים לאיכות קשר

 על מספרת 31.1 שאלה ־?ילד. שוחד
 5 של פרם העצל לבנם שהבטיחו הורים
ב מזה למעלה או טוב ציון לכל לירות

 עבור לירות 2 של וניכוי השליש. תעודת
ה בתעודת מטוב. למטה שהוא ציון כל

 'פרס קיבל והתלמיד ציונים, 12 היו שליש
 ומעלה מטוב ציונים כמה לירות. 25 של

קיבל?
שעירבב סוחר על מספרת ,70 ג. שאלה

לחוק. בהתאם מוסוויס הקטינים שמות •
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