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 יותר לבלות ■ותר, לדאות תובלו

ביותר הנמוך במתיד יותר ולהוות
 אירופה

יום 24
 איטליה צרפת, אנגליה,

הולנד. גרמניה, שוויץ,

 אירופה
יום 30

 שוויץ, הולנד, אנגליה,
 אוסטריה, גרמניה,
צרפת. איטליה,

 אירופה
יום 42

 שוויץ, הולנד, אנגליה,
 אוסטריה, גרמניה,
ספרד. צרפת, איטליה,

 סקנדינביה
יום 28
 נורבגיה גרמניה, הולנד,

 צרפת, דנמרק, שוודיה,
אנגליה.
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י כוללים: קמפיגגטורם מחירי

טיסה כרטיסי •
משוכלל קמפינג ציוד •
בוקר) ארוחת רק (בלונדון ביום ארוחות 2 •
המתוכננים האתרים לכל וסיורים כניסה דמי •
בתי־מלון) המסלול(בלונדון לאורך בקמפינגים לינה •
צמודים ואוטובוס טבח מלווה, •
 לרוב ופולקלור בידול ערבי •

חוויות. הרבה והרבה,

 מחירון על מבוסם הטיולים במחירי הטיסה *מרכיב
״ לשינויים. וכפוף 31.3.80 ליום בתוקף

- חינם מצלמה
.1980 במאי סו עד לנרשמים שי

*נגטורס.0̂קמ __
0ח1חוק9ס*1וו,8 3.__ _

עג בטיולי 11 מס. חברה ס ס ק ה
מרוצים. מטיילים אלפי - נסיון שנות 7

רס חוברת דרוש ת מסוכן 80 קמפינגטו עו סי שלו־ הנ

בבית■ נעלם זה
 אן תיהזד׳, חסנו

 בבית־הסמו לא
 עכשיו העוני.

הניעה אב תגיש
נלישפטית

ו שיותר, כאלה יש מרביצים.
 מרביץ אני שפחות. כאלה יש
 בעיקבות הצורך, בעת רק

 כמו חמורה, עבירת־משמעת
למשל. תלמידים, ביו אלימות
מק להם שיש מורים ״יש

 המכות. לצורך מיוחדים לות
 כאלה מקלות למצוא אפשר

 בתי- ובכיתות בחדרי־המורים
 התופעה הערבי. במיגזר הספר

 תמיד, קיימת היתד, המכות של
 בקנה- היום עד קיימת והיא
 הערבי. בחינוך נרחב מידה
עובדה. זאת

 שיטה
פסולה

מנהל נגד
שחיכה באשמה

בתו את
בכתב־ז־,אישום עובדות ך*

בתאריך :בקצרה פורטו י י
 07.20 בשעה ,1980 במרס 5,*ד

 במיסדרון לכך, בסמוך או
שה בעת לבנות, בית־הספר

בית מנהל שימש נאשם
 כדין שלא תקף הנ״ל, ד,ספר

 תלמידה שהיא המאשימה, את
שחי בכך הנ״ל, בבית־הספר

 בכפות פעמים שבע אותה כה
מקל.״ עם ידיה

 ל־ שהוגש זה, כתב־אישום
 בכפר־ השלום בית־מישפט

 לבתי- ביותר. נדיר הוא סבא,
 מגיעים ואין כימעט המישפט

 אלימה התנהגות של מקרים
 תלמידיהם, כלפי מורים מצד

ביהו ולא הערבי במיגזר לא
 לבית־ שהוגשה התביעה די.

 פרי היא בכפר־סבא המישפט
 עבד־אל־ איברהים של יוזמתו
 בת וופא, הנערה אבי קאדר,

 את מבתו שמע הוא .13ה־
 להגיש והחליט המעשה, סיפור
ה נגד פלילית קובלנה בשמה
 המנהל וגם האב גם מנהל.

 והתביעה הכפר, באותו גרים
 חמולתייט סיכסוכים הולידה

מכ המנהל הצדדים. שני בין
 לא כי וטוען האשמה את חיש

 שמו. את להכפיש אלא נועדה
 יפסוק זה שבנושא בעוד אולם

כו הפרשה הרי בית־המישפט,
 עובדות על אור מטילה לה

מעניינות.
 כולם כמעט

מרביצים
בי שונים במדינת־ישראל * י והיהודי הערכי חינוך

 כימעט השינוי, בתכלית ניהם
 לידי בא הדבר התחומים. בכל

והאמ בתקציבים החל ביטוי
 מיש- על־ידי המסופקים צעים

 המיק־ רמתם דרך רד־החינוך,
 המורים, של והכשרתם צועית

 וסוג־ בתוכנית־הלימודים וכלה
התלמידים. שרוכשים הידע

 החינוך מפגר הבחינות מכל
ש הפער היהודי. אחר הערבי

 בעוד תהומי. הוא ביניהם נוצר
 אל צועד היהודי שהחינוך

 של המתקדמות השיטות עבר
ה שהחינוך הרי ,80,־ד שנות
בש אי־שם עדיין כושל ערבי

׳.40וה־ ׳30ה־ נות
בענ רק מתבטא אינו הפער

 גם לו יש עצמו. הלימוד ייני
 כך חינוכיות. תופעות־לוואי

 היהודיים בבתי־הספר נעלמה
 העונשים שיטת כליל כימעט

בת נהוגה שרייתה הגופניים,
והמנ התורכי השילטון קופות

 המצב כן לא הבריטי. דאט
. הערביים. בבתי־הספר

 שלי,״ לתלמידים מרביץ ״אני
 ב־ לחשבון בכיר מורד, הודה

 ערבי בכפר יסודי בית־ספר
 שכימעט יודע ״אני במשולש.

בבית־הספר אצלי המורים כל

שי שזאת הרטב ני <<
■ ' /  ישנם אך פסולה, טה /
 אחרת. חושבים שעדיין מורים
מר זאת בכל אני זאת למרות

 יודע, אני סתירה, זאת ביץ.
 כמה לכך יש קורה. זה אבל

 העובדה עצם ראשית, סיבות.
 אצלנו כללית תופעה שזאת

 כשאתה המחסום. את שוברת
המע מרביצים, שכולם יודע
אותך. מרתיע כל־כך לא שה

ההורים, את
 שביטה מציע

 טירה. מכפר מורה עבד־מאנע,
 את ללמד צריך שבימה לדעת
ילדיהם. להכות שלא הורים

מעצ תלמיד שכאשר קורה כך
סטי לו נותן אני אותי, בן

 משתמש. לא אני במקלות רה.
 נדיר, כן גם וזד, קורה, אבל

 ביד. מכה לתלמיד נותן שאני
ב פעם אולי לקרות יכול זד,

שבוע.
 מצד שיתוף־פעולה גם ״יש

 מהם חלק לפחות ההורים.
 ומבקשים לבית־הספר באים

 לילדיהם. מכות לתת מהמורים
ב גם מכות מקבלים הילדים

 לא הם אחרת חינוך דרך בית.
 שרוצים הורים לכן, מכירים.

בלי ילדיהם הישגי את לשפר
 להכות ומבקשים באים מודים,
אותם.

המורים, אותנו, גם ״בעצם,
ל יש תלמידים. כשהיינו ד,יכו

ש־ חושב לא אני השפעה. כך
581


