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ירוש ■תלמידי ממועצת חבריו העידו כך
בו. אמונם הבוחרים נתנו לא ולכן לים),

 הם כי קאופמן־גולדברג הזוג משראו
 הבכירות מישרותיהם את לעזוב נאלצים

 הארצי. ועד־התלמידים את הקימו במועצה,
 הוא אי״מהימנותו. את הוכיח כבר הוועד
 בניין מול הפגנה אירגון על ובישר הבטיח
 ).2018 הזה (העולם במאי 6 ביום הכנשת

מראש. כצפוי קויימה, לא ההפגנה
 מו- כי קאופמן, אליהו בדברי אמת אין

מרו תחת נמצאת עצת־התלמידים־הארצית
 פעמים מישרד־החינוד־והתרבות. של תו

לתוכ המועצה ראשי התנגדו לא־מעטות
ו בנדון. דעתם את והביעו המישרד, ניות

 בדברים המועצה יצאה באחרונה הראייה:
 בחי- בנושא המישרד מדיניות נגד קשים

אל תוכנית עיבדה ואף נות־הבגרות,
 לבחינות־הבגרות, טרנטיבית
מיי ועד־התלמידים־הארצי אין לסיכום,

 העל-יסודיים בתי-הספר תלמידי את צג
אי פירשום היא בראשו העומדים ומטרת

 מועצת־התלמי- של מעמדה ועירעור שי,
דים־הארצית.

כי־עזר, ארז
הארצית. מועצת־התלמידיס יושב־ראש

 מדור ראה — המטבע של השני הצד •
במדינה.

טוב בשם דע שימוש
 השבוע מן הזה בהעולס לקרוא נדהמתי

 נגד ארסי מיכתב־התקפה ),2021( שעבר
 מישהו בשמי. החתום על־המישמר, העיתון

 של לתעלול בשמי דווקא להשתמש בחר
עשיית־חשבונות.

היי לא בעל־המישמר, העובד כעיתונאי
 מקום־עבד את לבקר הדעת על מעלה תי

אחר. עיתון דפי מעל דתי
 שמי את לקשור הניסיון כן, על יתר

 הוא בעל־המישמר חופש־ביטוי בהיעדר
האל הכותב את לאכזב עלי אבל שקוף,
בעי מלא מחופש־ביטוי ■נהנה אני מוני:
 שונות. ולהשקפות לדיעות הפתוח תוני׳

— ילין־מור נתן של השבועיים מאמריו
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קפריול, אמנון

עשיית־חשבונות תעלול

חו כמה מזה המתפרסמים בעל־המישמר,
יוכיחו. — דשים

 ירושלים קפדיוק, אמנון ד״ר
 על מצטערת הזה העולם מערכת •

להטעיית. קורבן שנפלה

המיתוס שנופץ אחרי
 והעולם המיתום, שנופץ לאחר עתה,

ה שהכושים — האמת את כבר יודע
השחו הערבים כמו המיסכנים, שחורים

 ■של שילטונם תחת מאושרים אינם מים׳
 כאן, כולם החלו — טובי-הלב הישראלים

 גם אולי למכביר. רעיונות רוחשים בגולה,
 ה־ עבור הכסף את אליכם לשלוח יוכלו

הסופי. פיתרון
 לבנות על־מנת בכסף להשתמש תוכלו

 ומובן מיקלחות, ובהם גדולים בניינים בו
 להשתמש יש כיצד להסביר צורך שאין
 והערבים יעיל, יהיה השימוש אם בהם.
 להפיץ הגולה תוכל אולי לבסוף, יאזלו

(ה השחורים המוסלמים בין השמועה את
 מצפה בי ולהודיעם לערבים), מאד קרובים

 יעניק זה בישראל. נלהבת קבלת־פנים להם
בו. לענות עניין ישראלים של נוסף לדור

ססר/ס הזה הוזולח




