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המדינה עובדי ציבור אל

ברירה לנו אין
את הם שישלמו — איתם להתחיל רצינו הטייסים, נגד ללכת רצינו

שלהם המשכורת מן המיסים

חיקי□ ה□ אבד
אליכם: פונים אנו לכן

 ניתבע תוספות־ייחודיות, נגד נילחם ועדת־ברקאי, מסקנות את נאמץ
 ישולמו שהמיסים תוספות. יכלול לא שלכם הנטו כי

שלכם המשכורת כל על

ל ב שו א□ א שו, בעיות, תע עק ת תו ת ב ש ת
פועלי־הניקיון אל נפנה

יס!1כ1 ולה□
האוצר. משרד

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

הודעה
בתבוסה

 מגזר, עגל צלי לעשות אותכם לימדנו
 המתקלף. הקודקד מעור מעיל ולתפור
האצ בין פטריות לגדל כיצד הדרכנו

 נושרים קשקשים להוסיף ואיד בעות
 כביסה למקלות מתכונים הפאנו למרק.

 צלויה ולשון מדיקט קרייקרם מלוחים,
 בן לנצל כיצד הורינו זמש. מנעלי

 ותלוי — לחימום מתפתם משפחה
 מן צהוב עמכם אספנו למטוטלת.

 כמלח. מאויידת וזיעה כחרדל האוזן
 מגרביים חלבון שאריות יחדיו ניצלנו
 לקינמון. וחלודה לקציצות ישנות
 הבית קישמנו מנוצות, קל מרק גמענו

 כדי הכל עשינו צבועות. בציפורניים
 לגמור כדי החיים, רמת על לשמור

 החודש. את
 נכנעים. אנו הפעם אבל

 ידיים. מרימים אנחנו
ניצח. רבינוביץ

יכרע לא ומרדכי
ישתחווה ולא

קצין מפקדת
699 מקר״ר
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מכתב
קטן
ככבוד
 התלמיד הורי

רבין יצחק
חונכות הנידון:

רב. שלום
 לבית יצחק התלמיד נתקבל לכם כזכור

 כלל בדרן מקבלים שאיננו אף על ספרנו,
 נכנס שיצחק עוד מה החוץ. מן ילדים

שנר אחרים תלמידים של חשבונם על
לפניו. הרבה שמו

 יצחק על להקל מנת על ועוד, זאת
 משורת לפנים החלטנו, קליטתו, שלבי את

וכאח הכיתה ועד לראש למנותו הדין,
 קיימת, קרן הבריאות, ועדות על ראי

וגינה. קישוט ספורט,
 ח- את יצחק מילא לא הרב לצערנו

: ואפרט בו שתלינו תיקוות
 שגי עם להסתכסך מרבה יצחק א.

לאח בפומבי. אותם מעליב לוועד, חבריו
ה בשם שמעון התלמיד את כינה רונה
שמ את בהאשימו מלשן״, ״רשלן גנאי
 שהוגש שחלמתי״, ״חלום חיבורו כי עון

 רצוף היה השנתית, החיבורים לתחרות
 את העלה ״לא וכי וסגנון כתיב שגיאות
לחיבור.״ המורה בעיני כבודנו

שנג הנפש עוגמת את לציין למותר
לשמעון. רמה
הכ הקיימת, הקרן פינת את בנצלו ב.

 ועד להקים עומד הוא כי יצחק, ריז
 בשיעורים עזרה שעניינו רווחה לענייני

ב סל כדורי וחלוקת חולים, לתלמידים
 על- כח עד שמולאו פונקציות הפסקות,

 נתעוררה וספורט. בריאות ועדות ידי
 ואילו יצחק. נסוג בעקבותיה מהומה

 הבריאות״ ״דגל את איבד ספרנו בית
שכן. ספר לבית
ומח הולך בכיתתנו החברתי המצב ג.
מל אוכל, מתיקי גניבות העתקות, מיר.

 התרומות ירדו גירים. ואכילת שינות
 בארוחת הידיים נטילת הקק״ל, לקופת

חס והתורנים קיימת ואיגה כמעט עשר
 2ז־ כיתות התחזקות ומנגד אונים. רי
 המחניים אליפות על ממשי איום ,3וז״

 לה שיש פורשת קבוצה של וקיומה
 חסר ושהוועד — משלה וסיסמא מערה
מולה. אונים

 מר מחנך-תכיתה אחרון, ואחרון ד.
 ברח ומסור, ותיק חינוך איש זרמי.
האחרו ובפעם הכיתה מן פעמים שלוש

 לשוב וסירב השמש בחדר הסתגר נה
וללמד.

ה הוועדה להמלצת ובהתאם לנד אי
 סילוקו את למנוע מנת ועל פדגוגית,

 להצמיד החלטנו ספתו, מבית יצחק של
 תפקידיו את עליו שתקל חונכת לילד

 כולל ולהתנהג, להתלבש בידו ותסייע
הוועד. ישיבות וניהול שיעורים הכנת

 הוותיקה המורה הסכימה לשמחתו
 ולהנ־ לידה יצחק את לקחת מ. גולדה
 ועד על תפקח גולדה הישר. בדרך חותו

 בקבוצת תשתתף המשנה, וועדי הכיתה
מח את ותבדוק ארוך, חמור המחניים,

 תלון היא לכך נוסף יצחק. של ברותיו
ציפורניים. כולל ותקלחהו, בחדרו
 את ישקם זה צעד כי תקווה אני
בנכס.

בברכה
המנהל קלדרון,

ואבא. אמא
 לכתוב ממני ביקשה גולדה

ש אומרת היא כותב. ואני לכם
 אז בסדר, והכל טוב מרגיש אני
בסדר. והכל שוב מרגיש אני

יצחק.




