
השמאל וחזית
הנועלים ומועצות ההסתדרות לוועידת ננחידות

 לוועידת מועמדים רשימות תגיש השמאל וחזית מרי רשימת
הפוע ולמועצות החקלאית הוועידה הפועלות, ועידת ההסתדרות,

וחיפה. ירושלים גבעתיים,—רמת־גן פ״ת, ת״א, באילת, לים

השמאל וחדת מוי נדשימח תמוך למדי! הצטוו

לפעולה! התנדב
 התקשרו — להתנדג המוכנים ואוהדים לפעולה התיצבו שלא חברים
זו. במודעה המפורטים המקומיים למטות או הארצי למטה

יתאים
 — 6.9ב״ מתקיימות הימאים אצל ההסתדרות לוועידת הבחירות

הארצי. למטה להתקשר מתבקשים הימאים מבין ואוהדים חברים

1כסף
 מאה פי קטן יהיה שלנו הכולל התקציב כסף. לנו אין

 ופי גח״ל מתקציב חמישים פי המערך, מתקציב וחמישים
 אחרת. קטנה מפלגה מכל עשר עד עשרים

 אלף ועד אחת מלירה ברצון, תתקבל שלכם תרומה כל
 מזלזלים איננו יותר...) גדולות תרומות גם (מתקבלות לירות
 !כסף מחוסר מתעכבות שלנו חיוניות פעולות תרומה. בשום
השמאל! וחזית למרי תרמו

בערבית הסבוה
 להסתדרות הבחירות לקראת וכרוז מרי״) (״עיקרי מצע התפרסמו השבוע

 יש אם זו. בשפה הסברה חומר שביקש מי לכל אותו שלחנו בערבית. —
 להקים רוצים אתם אם הערבית, בשפה חומר למשלוח נוספות כתובות לכם

 הבחירות למטה התקשרו — הערביות ובערים בכפרים וחוגים סניפים
הערביים. בישובים הסברה חומר לחלוקת מתנדבים לנו דרושים הארצי.

י-------------- ג ו ת ח -------------- בי
 בקיום חרוצים ואוהדים חברים של לרשותם ברצון יעמדו הרשימה דוברי
 הארצי הבחירות למטה התקשרו במקומותיהם. או בבתיהם בית חוגי

לכם. הרצוי והמסביר הזמן את לתאר כדי )03־283288/9(

קיבוצים
 הגישה את בפנינו לחסום כדי הכל עושה הארצי הקיבוץ מזכירות

 דפדפת השבוע מוציאים אנו הסברתנו. ניהול ואת לקיבוצים
 מופיעות אינם שכתובותיהם ואוהדים חברים לקיבוצים. הסברה

 ואוהדים חברים לכתוב. מתבקשים הרשימה, בכרטיסיית עדיין
 הבחירות ביום בקיבוצים הקלפיות על להשגחה להתנדב הרוצים

 שלח בקיבוץ! מכר או חבר לך יש מיד. לכתוב מתבקשים )11.9(
השמאל. וחזית מרי של הסברה חומר אליו ונשלח כתובתו את

 חוג יתקיים צ0.00 כשעה ,16.8.73 חמישי, כיום
 ,12 יזרעאל רחוב עמיאל, בכית בנצרת, בית

 ואוהדים חברים עילית. נצרת דרומית, שבונה
מוזמנים. — עילית ונצרת מנצרת

ובמחווות באזורי□ המטות רשימת
ה ט מ צי ה ר א ת ! 283288/9 תל־אביב ,71 בר־כוכבא :ה ל  גלעדי מתי :אי

ם ;602 ת.ד. ,354/5 ע ג׳ברין! מוסטפה סעיד אחמד ז פחם אל או שכ ר־ א  :כ
ד , 057־6369 טלפון פולק, שרון הו  :חדרה ; 11 שרת זלמנסון, יגאל ז ה

 29 ז׳בוטינסקי ג׳ורי, : 15 שרת לחמן, ז חולון ;חגר, יד קיבוץ פיילר, אליעזר
ה , 03־859503 פ  לוונברג, שרה ! 04־234210 ,73 שניאור זלמן דומקה, אליעזר ז חי
ת ; 2273 ת.ד. :למכתבים כתובת ,04־64181 ,35 חרמון ריו  בלגלי, יוסי :ק
: ;04־732535 ,מוצקי! קרית ,24 רסקו שיכון ן עו כ  אמנון תמיר, בנימין ט
ה ; 04־931194 ,8 ותמר מונ די ס״ ח רו  ;ירוחם כפר ,642/1 שולץ ישעיהו ז י

ם שלי רו אל ; 02־231180 ,5 גרוזנברג גיא, דפוס :י  הגליל מלר, יוסף :כרמי
 נוף־ ;מקר נבולסי, מוחמד 1 מקר ; 46 ג׳ חסכון שיכון נדלקוף, יצחק ז לוד ; 37
ת ; 03־938176 ,17 הפרסה חוצן, רות ז ים ר צ  שכונה ,12 יזרעאל עמיאל, ראובן :נ

ה ;עילית נצרת דרומית, תני  ; 053־24163 ,32 הנציב שמול בסט, בן דורה ז נ
ה ; 53/6 יאיר בן אלעזר רוזנבלום, יעקב :ערד קוו ת ח־ ת  ,4 איכילוב אורן, : פ

 ;03־916183 ,40 צבי נחלת גמה, משה ;03־907887 ,115 רוטשילד ,03־912494
ת, בו ה, רחו ם־ציונ  :רמלה ; 03־954344 ,4 אלקלעי ברקוביץ, קולי :גדרה נ

ד ; 961297 ,20 ביאליק בורשא, פריד מונ  : 922174 הס, כפר אברהמי, צבי ז תל־
ב אכי  האם א. :המחוז (רכז 283288/9 ,71 בר־כוכבא :מחוזי מטה :דן) (גוש תל־

ם ! )16.00־19.00 בשעות שלו ת־  רמת״ ; 03־822458 ,6 דיק בריטשטין, ז קריי
: ן ב: ;03־741495 ,9 עזה כובשי לביא, אינגריד ג כי א ת־ מ  קרנרמן, ארי ר

ר ;03־410046 ,27 רידינג קון עכ ר  יד אפקה, אביב, מעוז חייל, (רמת הי
פו ; 03־778921 ,132 הגולן בונה, יחיאל יוסף), הדר תל־ברוך, המעביר,  נתן :י
.03־866358 ד/ יפו ,28 סהרון רחוב פרייזר,

במדינה
)22 מעמוד (המשך

 תקציב במקום :ממש בה אין הנגב. קרן
 גילו — במזומן ל״י מיליון 6 בן פיתוח
ל״י. מיליון חצי בסך חובות

 הפסיק תחילה בקצב: נמשכו הצרות
 קצר זמן הספריה. בניין את סולל־בונה

 למיב־ היסודות בניית הושבתה מכן לאחר
 הרעב: בא ולבסוף נוספים. נים

 פיות אל באו לא ימים שבוע במשך
 ובשר. חלב ביצים, המידרשה אנשי ילדי

 הקרן לאנשי הדחופות הזעקה קריאות
 לא הנגב קרן הועילו. לא בתל־אביב

ל תרומות לארגן אפילו מסוגלת היתר.
מיצרכי־מזון. קניית

 קשים, ימים באותם להם, שעזר האיש
 ה־ מאנשי שמע הוא ספיר. פנחס היה

 הקציב מיד ונחרד. המצב, על מידרשה
שוטפת. מזון אספקת לרכישת ל״י 40,000

ל הגיעו הם נשברו. לא הקבוצה אנשי
 קרן מאנשי תבוא לא ישועתם כי מסקנה
 עצמם, בכוחות תרומות לרכז החלו הנגב,
מגובשת. פעולה תכנית קבעו

 מלאה. היתה המחנכים של הצלחתם
 תיכון בית־ספר שדה, בית־ספר הוקמו

 גם הוקמה יותר מאוחר למורים. וסמינר
 הסביבה, ישובי הנגב. לאזור יחידת־מחקר

 הגדלת על נאבקו עיירות־הפיתוח, ובעיקר
להם. המוקצים הלימוד מקומות מיספר

 צביון של הצלחתו שגדלה ככל אולם
 של תיסכולם גבר כך המדרשה, בניהול
 להשלים יכלו לא הם הנגב. קרן עסקני

ממש ריק. ככלי הוצגו כי העובדה עם
בוז עליהם בתל־אביב, המרווחים רדיהם

 במית־ החלו שנה, מדי לירות רבבות בזו
נגד. קפת

 ראש כיום ישראלי, חיים פיטורין.
 מזכירו ובשעתו דיין משה של הלישכה

 שלא הזקן, את שיכנע בן־גוריון, של
 הקמת מונע צביון כי בעניינים, התמצא

 יושב־ראש במקום. גדולה אוניברסיטה
 איש ישי, אלחנן ונאמנו יעקובסון, הקרן,

 כאילו צביון את תקפו האווירית, התעשייה
 שלו. כבתוך במידרשה עושה הוא

 לפטרו. בידיהם עלה שנים, שלוש לפני
 המיד־ על הקרן אנשי השתלטו עתה,

 הקפיאו הם מתל־אביב. לנהלה החלו רשה,
הצוות. אנשי בין סיכסכו מקומית. יוזמה כל

הת האחרונות השנים בשלוש :התוצאה
ה צוות המידרשה. מנהלי שלושה פטרו

ה רמת מתפורר, החל המגובש הוראה
ירדה. הוראה

 במידרשה כיום המצב את וכוחו. תוהו
סטודנ שני וסמן, מייק מתארים

 העוסקים הטפילה ממיכללת אנגלים טים
ה וחיות המידבר של אקולוגי במחקר
 ה־ של המחקר יחידת במסגרת מידבר

:מידרשה
 ועושה נפלא, מורה הוא שלנו ״המדריך

 אבל במחקר. אותנו לקדם שביכולתו כל
 כאשר רציני, מדעי מחקר לקיים אי־אפשר

 הדבר מינהלי. תוהו־ובוהו שורר במקום
 ירוד. האנשים ומורל שטח, בכל מורגש

 אביזרים כאשר מחקר, לנהל אפשר איך
 לירות העולים המחקר להצלחת חיוניים
ו שנה חצי לפני עוד הוזמנו — ספורות

אלינו? הגיעו טרם
ש רושם לנו יש לדבר. מי עם ״אין
 רק חשוב המידרשה על האחראיים לאלה

 מדפיסים שהם הצבעוניים שבפרוספקטים
 אבל הנגב, לחקר מכון כאן שיש יצויין

 אותו.״ רוצים לא הם במציאות
 מכון ראש שחק, משה בעצב מוסיף
קש ומישפחתו שהוא קיבוץ יוצא המחקר,

לע ניתן הרבה ״סה :במידרשה גורלם רו
 אוצרותיו על שלנו, הוא הנגב כאן. שות

 מטיש התקציב על המאבק אבל ומרחביו.
 לירות. אלף מאה על נאבק לא אני אותנו.

 ואיני לירות, מאה על נלחם אני לפעמים
, אותם.״ משיג

 והחוקרים המורים רק לא מנהיגות. אין
 אנשי הם פחות לא ממורמרים מתוסכלים.
 המרפאה: אחות איילה, אומרת השרותים.

אנח בתל־אביב, יושבים הנגב קרן ״אנשי
המטרי הבעיות להם איכפת פה. חיים נו

 מהם מישהו האם יום? יום אותנו דות
 או בגן־הילדים, המצב מה וראה פעם ביקר

 הפעוטון?״ פועל קשים תנאים באיזה
ש ״כדי המידרשה: גנן פנחס, מוסיף

מנ כאן לקום צריכה יתמוטט, לא המקום
 שלוש לפני עד שהיה כפי נמרצת, היגות
איכ ושיהיה איתנו שיגורו מנהלים שנים.

מכשו להניח יתנו שלא אנשים להם. פת
 של בובות יהיו שלא רגליהם, על לים

 בתל־אביב.״ היושבים האדונים
 התפוצצו לאחרונה נואשות. קריאות

לק המצב בבדיקת הוחל כאשר הדברים.

 כי נתברר הקרובה, הלימודים שנת ראת
ה בשנה שילמדו התיכון תלמידי מיספר

 החשש נתעורר נוספת. פעם הצטמצם באה
 מועמדים, של מינימלי מיספר ימצא לא כי

ה סמינר את להפעיל יהיה שאפשר כדי
מורים.
ל הופנו נואשות קריאות צעקה. קמה
 ולחברי־כנסת. לאישי־ציבור המדינה, נשיא
יוות לא הפעם כי הודיעו המידרשה אנשי

 — סופית תתחסל שהמידרשה מוטב רו:
 בה בצורה מנוהלת להיות תמשיך מאשר
 לסלק תבעו הם האחרונות. בשנים נוהלה

למידרשה. שייכות מכל הנגב קרן אנשי את
 לתקציבים קריאתם נדחתה. תביעתם

מסוג יהיו הם הקרובות ובשנים נתקבלה,
 נשארו הנגב קרן עסקני אולם לפעול. לים

 לניהול שהוקם החדש בתאגיד בשלטון,
 ימשיכו והם הממשלה. עם בשיתוף המוסד,
כבעבר. לשלוט

 תקרום שוב כאשר שנים, מיספר ובעוד
הר הנפילה רעש יהיה תחתיה, המידרשה

גדול. יותר בה

תל־אביב
ה חנ ת ת ה ״ד הנ

 .אוטובוס תחנת
— בטוח ממקום הועתקה

מסובן למקום
גרו כבדיחה נראה זה הראשון, בבוקר

פרחחים: של תעלול או עה,
ה תחנת היתד, כן, שלפני הלילה עד

 בצומת דן, של 26ו־ 61 קו של אוטובוסים
בהת ממוקמת ז׳בוטינסקי־ורמז, הרחובות

 חמישים במרחק הבטיחות: כללי לכל אם
 לכך מיועד מיפרץ בתוך מהצומת, מטר

במידרכה.
במפ התחנה הועתקה שעבר, בשבוע

 היא האפשרי: ביותר הגרוע למקום תיע
במר מוקמה עצמה, הצומת לעבר קודמה

מהרמזורים. בלבד מטרים שמונה חק
עוצ האוטובוסים התוצאה: מהומה.

מפרץ. בהיעדר הנסיעה, מסלול על רים

 התמונה) (כקידמת התחנה
(כרקע) והמיפרץ

זדון? או חלם מעשה

מס הם יחדיו, אוטובוסים שני באים אם
אוטו גם התנועה. את לחסום כדי פיקים

 משבש ברמזור, לפקק גורם אחד בוס
הסואנת. בצומת התנועה כל את

 בצומת מתחוללת הזו המהומה כל ובעוד
במר לדבר, שניבנה המפרץ, עומד עצמה,

 ריק הכביש, במורד מטר ארבעים חק
ושומם.

 למעשה לגרום היה יכול מה לחצים.
כזה? חלם

 מחלקת־התנועה מנהל קליוסקי, שמחה
 או לגלות, סירב תל־אביב, עיריית של
 נרגזים שכנים אולם העניין. על להגיב אף

 היתר• שמולו בבית כי לספר, השבוע ידעו
 חשוב, יהודי גר קודם, ממוקמת התחנה

 יהודי העירייה. בצמרת למישהו המקורב
 התחנה, את לסלק כדי לחצים הפעיל זה

 בה, הנעצרים המרעישים האוטובוסים ואת
מחלון־ביתו.

1876 הזה העולם




