
כוו היא בשביתה לאיום הסיבה
לש בעיריה, מחלקת־ד,חינוך נת

הנכנ ׳מהשכונה, ילדים 25כ־ לוח
 לבית־הספר א/ לכיתה השנה סים

הסמו רמת־אביב בשכונת ארזים
הכוו על להורים נודע כאשר כה.
לטע נגדה. במאבק פתחו הם נה,
 ישבש־ בבית־הספר יש ההורים נת

לה צורך ואין ריקה, כיתה כונתם
אחד. למקום תלמידים עביר

 הסכנות על התריע ועד־ההורים
 א/ כיתה ילדי בהעברת הטמונות

 לעזרתם ההורים גייסו זה לצורך
 באיזור החינוך על המפקח את

 שח* עמנואל מישרד־החינוך, מטעם
לבקשת ברצון נענה ״הנני ראי.
 כתב בעניין,״ דעתי :את לחוות כם,

בחומ רואה ״אני להורים. שחראי
ם בית־הספר זה. צעד רפד, רה  אחי

ב ■מגוריהם, ממקום מאוד מרוחק
 ג׳ ברמת־אביב שבית־הספר עוד

מקום. בקירבת נמצא
״ההלי לחיי״אדם. אחריות

ליל מסוכנת ארזים לבית־הספר כה
בבי* לחצות חייבים הם כי דים,

נוס לימודים כיתות בה ולהקים
 שב־ כך על מתלוננים ההורים פות.

ב ללמוד ילדיהם יאלצו ארזים
ב הממוקמות מאולתרות, כיתות

ה בלתי־נוחים, מיבני-אסבסט תוך
מזג־האוויד. לפיגעי חשופים

 את מקבל אינו שושני שימשון
 כיתה שום ״אין ההורים. טענות
 נפץ. לא פשוט ״זה אמר. ריקד״״
 אותו מכיר ואני המצב את בדקתי
 חדר ועוד סיפריה שם יש היטב.
 של התקין למהלך שנחוץ נספח,

 להפוך רוצים ההורים הלימודים.
 גם לכיתה. האלה החדרים אחד את

העמו את לסגור שאפשר הטענה
בהו כרוך זה עניינית. איננה דים
 לנו אין לירות. כמיליון של צאה

״ לזה. תקציב
 בהעברת סכנה שום אין ״■לדעתי
 הסואן בכביש לארזים. התלמידים

 קרן־קיימת שדרות מדובר, שעליו
 מרומזר. חצייה מעבר יש לישראל,

 שלטי־ במקום להתקין גם התחייבתי
המ את ולצבוע מתאימים אזהרה
ה תושבי לרשות מחדש. עברים

ג׳ רמת־אכיכ ספר כית־
לבחירות סורריה

שושני מחנו
!״יתום אני ״גס

 הישמרות־ בהם שאין סואנים, שים
אי בצדק, ממשטרה, כי בטיחות,

 השולח וכל שם, להציבן מרשה נה
 ברחובות אלה למרחקים ילדים
 לחיי אחריות עצמו על מקבל אלה,
 ברשותו.״ ■שאינם אדם

שה כך על התריע גם שחראי
 המקומי, בבית-הספר תפגע העברה

השכו לכל קהילתי מרכז המשמש
 בבית־ הלומדים הילדים ״קשרי נה.

כות בתחום מסתיימים אינם הספר
 כתב לומדים,״ הם שבו המוסד לי

בשכו גם קיימים ״הם שחראי,
ל הנשלחים הילדים ובחברה. נה

סי ללא מחבריהם ינותקו ארזים
 כלשהי.״ הגיונית בה

ה על נוסף ועד־ההורים, לטענת
 פבית־הספר ריקה ■העומדת כיתה

 בהוצאה לסגור, גם ניתן בשכונתם,
בבית־הספר עמודים קומת קטנה,

 אוטובוס קווי שני עומדים איזור
 ארזים. הספר לבית המגיעים דן של

 הלוך־ הסעה גם הובטחה להורים
 זה כל אבל הילדים. עבור וחזור

אותם. מספק לא
ברמת־ בית־הספר שהוקם ״לפני

בש התלמידים כיל למדו ג׳ אביב
 מעולם ארזים. בבית־הספר כונה

 מפריזים לדעתי טענות. נשמעו לא
 דד שלהם. בדרישות מאוד ההורים
 ■תקציב מבעיות היום סובלת עיריה

 מיפעל את לסגור נאלצנו אדירות.
 החינוך יום את להפסיק ההזנה,
אח רבים בנושאים ולקצץ הארוך

 ל- יכולים איננו כזה במצב רים.
 כדי רק מיותרות להוצאות היכנס
 ועד־ההו־ של הדרישות את לספק
 פנויות, כיתות ישנן בארזים רים.

 בית- נאותה רמה על שעומדות
 לעומת הוא, ג׳ ברמתיאביב הספר <

לה החלטנו לכן למדי. דחום זה,
התלמידים.״ את עביר

 בתגובה כחירות. סוכריית
ההורים, הדגישו שושני דברי על
מצ אינה החינוכית המיסגרת כי

ה הלימודים לשעות רק טמצמת
 לבית־ה- באים התלמידים סדירות.

 אחרי־הצהריים, בשעות גם ספר
שו ובאירועים בחוגים ומשתתפים

וה הסעה אין אלה בשעות נים.
 המרחק את לעבור יאלצו ילדים

 הסואן הכביש את ולחצות הרב
ברגל.

 כי דעתו, את הביע ועד-ההורים
 התלמידים, את להעביר השיקול

 ״יש טהור. חינוכי דווקא איננו
 קשור ■שזה להניח, סביר יסוד לנו

שתת לעיריה, הבחירות במערכת
 ההורים. אמרו הבאה,״ בשנה קיים

ל העיריה.לשמור רוצה ״לדעתנו
 בבית־הספר פנויות כיתות עצמה

תל אליהן ■להכניס כדי בשכונה,
 זאת הבחירות. בשנת דווקא מידים

 לק- לתת רוצים שהם סוכריה מין
 ל- איכפת לא לכן הבחירות. ■ראת

בינ יסבלו שלנו שהילדים עיריה
תיים.״

 צדוצחק
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טילאק
השן אמאיל על ומגינה השיניים בריאות על שומרת

.בז

טילאק
עששת ומונעת שן אבן מסירה וקפה, תה ניקוטין, כתמי מסירה

טילאק
רעננה לנשימה

טיסוק
המשביחה לכל השיניים משחת

שיווק ורשתות פרפומריות מרקחת, בתי בכל להשיג

בע״מ דיסקו

באוה״ב העו״ז קוראי
 בפעולת להשתתף הרוצים

 ישראל מדינת להצלת
— הליכוד מחורבן
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