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ל מדינה דורשת ערב-הסעודית
במז ערבית וריבונות פלסטינים

הבינ הקהיליה כל ירושלים, רח
 לפלסטינים מדינה דורשת לאומית

ירוש במזרח ערבית וריבונות
 להקמת שהדרישה נובע, מזה לים,

ער וריבונות לפלסטינים מדינה
 מי צודקת! ירושלים במזרח בית,

מא מובן זה, לוגי בהיסק שכופר
פגום! האנליטי שכושרו ליו,

 מתוך מיספר דוגמות היו אלה
חיים של החדשה ההגיון תורת

 גרם זה מצב שהופעלו. מיטבחים
 על שהכבידו כספיים לגרעונות

הרשות. תקציב
מוד היו והמישרד המועצה (ג)
ה במיטבחים הציוד לגורל עים

 וללא שימוש ללא שיעמוד שונים,
ו נאותים, ותחזוקה איכסון תנאי

 שימנעו הולמים פיתרונות חיפשו
 לפי־כך, שימוש. מכלל הוצאתו

להעבי אור־יהודד, למועצת הוצע
 ומוסכם הולם פיצוי תמורת דו,

אחרות. לרשויות מראש,
והתרבות החינוך מישרד (ד)

ה מן דוגמות כמה והנה ברעם.
טי בין שלו: הדמגוגיים אמצעים

 שוזר למישנהו אחד ״לוגי״ עון
 מ־ השאובות לשוך ״פניני ברעם

ה ״השקפת נושן: ישן לקסיקון
 צרכי לפי מעוצבת רבין של עולם

 נוסח הטריטוריאלית, ההתפשטות
 מדי קיצונית ״המסקנה... גולדה״:

 בתל- 10 הירקון רה׳ עסקני עבור
 מזהה שאינו מי יש וכי אביב.״

 ז ברעם חיים של בית־מדרשו את
 שכושר על לברך אלא נותר ולא

 דר אינו ברעם חיים כשל אנליטי
 אנליטי כושר עם אחת בכפיפה

רבין. יצחק כשל
תל־אביב טנן, דבורה

דקו נלעבר
 ״מכונית הכתבה על

ם  (״העולם אוכל״ במקו
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ההז מיפעל סגירת על בכתבה
 דברים פורסמו באור־יהודה, נה
תו אם לכם ונודה מדוייקים לא

המפור העובדות את לפרסם אילו
הקוראים: לידיעת להלן, טות

 מיפעל הינו ההזנה מיפעל (א)
 רשות כל של לחלוטין סוברני

לקיי אם המחליטה והיא מקומית,
 החינוך מישרד ולא לאו, ואם מו

והתרבות.
 מערכת נבדקה 1979 בשנת (ב)

בדי במיסגרת באור־יהודה, ההזנה
 החינוך, מערבת של מקיפה קה

הש ארבע במרוצת כי והסתבר
הניזו מספד ירד האחרונות נים
 כל ,600ל־ 3,500מ־ ביישוב נים
 מערך היקף שיצומצם מבלי זאת
ה ומיספר שהועסק האדם כוח

 ציוד ברכישות שנה מדי מסייע
לרשו וחדרי־אוכל למיטבחי־הזנה

מיפעלי־הזנה. המקיימות יות
 יהודה בישובי החינוך במוסדות

 מיטבחי״הזנד, מופעלים ושומרון
 הברירה המישרד בפני ועמדה

 ציוד לרכישת תקציבים להקצות
 הציוד את לנצל או עבורם, חדש

 באור־יהו־ שימוש כל ללא שעמד
 כסף סכומי כך על־ידי ולחמור דה,

 קיבלה או־יהודה מעוצת ניכרים.
 תמורת ל״י אלף 500 בסך פיצוי
 ה־ מערכת לפיתוח שנלקח, הציוד
במקום. חינוך
בישו מיטבחי־הזנה הפעלת (ה)

 היתה לא לקו־הירוק שמעבר בים
 מיפעל בגורל קשורה או מותנית
־ באור־יהודה. ההזנה
יהו ליישובי הציוד חלוקת (ו)

 באה ולא מנעה לא ושומרון דה
 ל־ המשאבים חלוקת חשבון על

ה ויישובי־מצוקה עיירות־פיתוח
 המיש־ על-ידי שנה מדי נתמכים

ציוד. ברכישות רד
שטראוס, פרידה

 החינוך רד מיש לדובר טוזרת
ירושליס והתרבות,

 היינזן, יוסי הזה, העולם כתב
:מעיר
 המימון בין צודקת חלוקה איך

 העשירות, ההתנחלויות שמקבלנת
! ישובי־ שמקבלים המימון לבין

 להוט היה מישרד־החינוך המצוקה.
 מאור־יהו־ ההזנה ציוד •את לקבל

נשארו שבלעדיו והעובדה דה,
 החמה הארוחה ללא רבים ילדים

 הפריעה לא ביום גסלהם היחידה
מו שקיבלה הלירות אלף 500 לו.

הציוד, תמורת אור־יהודה עצת
הרי מערכו קטן חלק רק מכסים
 כזה במחיר למכור והסמכתה אלי;
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