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לקי ליבכם תשומת את להסב ברצוני
 מתוך בחיפה. גרים אנו שבו הרובע פוח

 נחשב בלבד חיפה לעיריית הידועות סיבות
 מערבי כרמל — 84 רובע שלנו, הרובע

 שרוב למדות יוקרתי, או ״עשיר״ רובע —
בי הכנסה בעלי הם בו שגרים האנשים

שהכ (שכירים) מקצועות בעלי — נונית
ה על במיקצת רק עולה החודשית נסתם

השנתי. ממוצע
רב מקופחים מכוונת, מדיניות מתוך

 — ״עניים״ לרבעים בהשוואה אלה עים
 קריית־שפרינצק או שער־העלייה כגון

 עירוניים לשירותים הנוגע בכל בחיפה
החינוך. בתחום ובעיקר

 הגן, בגיל רבים ילדים יש שלנו ברובע
 כ־ יתקבלו לא שהשנה התבשרנו ועתה

 מפאת לגן טרום־חובה גילאי ילדים (!)40
שהג שעה וזה עירוניים, בגנים חוסר

 בהרבה ירודה באיכות הם הפרטיים נים
 היסודי, בבית־הספר העירוניים. מהגנים
 אולם־ספורט, חסר הרובע, את המשמש

 (מספטמבר הבאה ובשנה מיבנים חסרים
ב תלמידים (!)53כ־ בו מתוכננים )1978
 קשה מקום. חוסר מתוך — א׳ כיתה

 רמת־הלי- תוכל אלה שבתנאים להאמין
רצון. משביעת להיות מוד

 המקומי הצופים לשבט אין כך, על נוסף
לפעו ולהתארגן להתאסף מקום אילנות

מוגב פעילות הגורם דבר השונות, לותיו
 ברובע מכך. המשתמע כל על ברחוב רת

 4,000 בסך פרס שקיבל ועד־רובע קיים
 שם על לדעת מעניין מצטיין. כוועד ל״י
 משהו או בעומר, ל״ג מדורת אירגון מה,

 קיפוח לדעתי, ז זה כגון חסר־חשיבות
 יידלדלו כאלה שרובעים לכך יביא זה

 טוב חינוך ומחוסר איכותית, מבחינה
באמת. עניים רובעים יהפכו

שדבינסקי, י. ד״ר
חיפה המערבי, הכרמל

• • •
פק״ש לפחות
 השתחררתי מאז עברה משנה פחות
ה לשיגרה בשמחה חזרתי וכבר מצה״ל
 (יאיר סחבאק של השנונה בעזרתו צבאית,
 את זיהיתי הטור הופעת עם מייד כספי).
 של נוסף מוצלח כמיבצע המופלא הרעיון

 על לשמור נועד אשר רפול, הרמטכ״ל
 הוא כאשר גם העם של הצבאי הכושר

באזרחי.
 בדאגה עוקב אני האחרונים בשבועות

 הכד ומצב הטור, התאזרחות אחר גוברת
המו שמירת למען ויורד. הולך שלי ננות
כמו רבים ושל שלי והצבאי הלאומי ראל

לח נואשת, בבקשה לסחבאק פונה אני ני
 לא אם הירוד מוראלנו את ולהעלות זור

 בפקודות־שיגרה לפחות הרי שלם בטור
שבועיות.

 האפור, לאזרח לו נשאר כבר מה כי
 הצבא סיפורי של הזו מקרן־האור חוץ
נאור?) אריה גם בעצם, (או,

תל־אביב לוי, יוכל
• • •

אפורים מישחקים
 העולמי הגביע במישחקי שנכח כאחד
 המאמר על חולק אני בארגנטינה בכדורגל
 (העולם העם במדור בעיתונכם שפורסם

 בין דמיון כל אין ראשית: ).2130 הזה
 16 חלק נוטלות בו העולמי הגביע מישחקי
 ברלין אולימפיאדת לבין לאומיות נבחרות

 באותה שכבר כיוון לשימצה הידועה ,1936
 גזענית אפלייה נהוגה היתד. אולימפיאדה

 בה להשתתף הוזמנו המדינות כל לא —
 היו השפל הנאצי המישטר של וכוונותיו

ידועות. כבר
 צבאית כת שולטת בארגנטינה אומנם

 אפלייה בארגנטינה אין אך כשנתיים, זה
 הגמר לשלב שהגיעו הנבחרות וכל גזעית
 נוסף: דבר במישחקים. להשתתף הוזמנו

ה הגביע במיסגרת המוקדמים המישחקים
 של לשלטון עלייתה אחרי רק החלו עולמי

 ונטלו לשלטון, בארגנטינה הצבאית הכת
 ביניהן לאומיות, נבחרות 132 חלק בהם

 האפרו- הגוש המזרחי, מהגוש נבחרות
העוב ידועה היתד. לכולן ואחרות. אסיאני

 בארגנטינה ייערכו הגמר שמישחקי דה
 במיפעל המשתתפות מהמדינות אחת ואף
 שאף מדינות היו מישחק. אף החרימה לא

 ספורט לערב שאין לארגנטינה הודיעו
 באותה נהוגה כן אם אלא בפוליטיקה,

גזעית. אפלייה מדינה
 של שיא היו בארגנטינה המישחקים

אחד חודש למשך ואיחדו העולמי הכדורגל

 המישטר מתנגדי ואפילו כולו. העולם את
 באותה דבר עשו לא עצמה, בארגנטינה

 המישחקים. להכשלת — ובצדק — תקופה
 וריבוי מאחד הוא הספורט כי מוכיח זה

 את להעמיק רק עשוי ספורט מיפגשי
השלום. למען העמים של הסולידריות

 זכתה בארגנטינה הצבאית הכת כי נכון
 כי לומר קשה אך בינלאומי, בפירסום

 שמה. את להאדיר מנת על זאת ניצלה
 וספורט לחוד פוליטיקה כי נוספת פעם הוכח

 למצוא שאפשר הפגמים כל למרות לחוד.
 פגמים כי לציין צריך בארגנטינה, במישטר

בעולם. מישטרים בהרבה יש זה מסוג

מקיי המזרחי הגוש שמדינות היא עובדה
 בארגנטינה השלטת הכת עם קשרים מות

 מישחק את שידרה הקומוניסטית סין ואפילו
זו. מארץ ששודר הגמר

חיפה שרעבי, נתן

 את להחרים צורך היה כי ...טענתכם
בארגנ בכדורגל העולמי הגביע מישחקי

 זו, במדינה השולט המישטר בגלל טינה,
 את המחרימים לכל בדיעבד הצדקה נותנת

 ספורט באירועי לשתפה ונמנעים ישראל
 כאן. המישטר מדיניות בגלל בינלאומיים

 את גם להחרים צריך היגיון אותו פי על
 במוסקבה שייערכו האולימפיים המישחקים

 בברית־המועצות והעריצות הדיכוי .1980ב־
 שם גם ארגנטינה. של מאלה נופלים אינם

 ל־ ברבבותיהם ומוגלים אנשים נעלמים
מחנות־ריכוז.

פתח־תקווה ארזי, אילן

הביסא למען ותפל
 המר. זבולון החינוך לשר ויקר כבוד

 הגדול בפוטנציאל שהבחין היחיד הוא
 בצה״ל, הבנות שירות חוק בתיקון הטמון

 ומייד אגודת־ישראל, אותו שתובעת כפי
.משלו מקורית הצעה הציע  רק להכיר :

 וכשרות, שבת השומרות אלה של בדתיותן
 לא כבר עכשיו דתי. בבית-ספר ושלמדו

ה הזרם למען תעמולה לנהל צורך יהיה
 הפסידו. — שהפסידו אלה בחינוך. דתי
 לגיל הגיעו שטרם יותר, הצעירות אבל
 גן, מגיל אולי מראש, לתכנן תוכלנה גיוס,

 שיהיה מה כל מצה״ל. השתמטותו את
 דתי. לבית־ספר ללכת הוא לעשות עליהן

 ניווכח הקרובות בשנים אם נתפלא ואל
 החינוכי לזרם הופך הדתי החינוך שזרם
ביותר. הגדול

ש הבנים, יעשו מה רק היא השאלה
מב אינם עדיין דתי בבית־ספר לימודיהם

 אולי צבאי? משירות שיחרורם את טיחים
 נגיע שסוף־סוף שר־החינוך, חותר לזה
ול לבנים נפרדים בתי־ספר שיהיו לכך

בנות.
תל־אביב אלימלך, צבי

 פיהם על רפואיים סעיפים מספר יש
משי צעירים רפואיות ועדות משחררות

 בתעודת־ נרשמים אלה סעיפים צבאי. רות
 אינם הם מכך וכתוצאה שלהם הפטור
 או רישיון־נהיגה למשל, לקבל, זכאים

 מציע הייתי מסויימות. לעבודות להתקבל
 של השחרור לסעיף גם מספר להנהיג

 פי על כביכול. דת, מטעמי מצה״ל בנות
 בתעודת־ המעיין כל יוכל זה סעיף מספר

 משירות השתמטו כי לדעת, שלהן הפטור
 דתית בחורה ואם דתיותן. ביגלל צבאי
 שהיא בטח בצד,״ל לשרת יכולה אינה

)11 בעמוד (המשך


