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ת אנחנו ב תו  כ
בהסתדרות ג□

 אמת. ברשימת ר־־צ נציגי
יפעלו: ובנעמת בהסתדרות

בהסתדרות. הפרט זכויות על קפדנית לשמירה 4

 כראש העובדת האשה של מעמדה להשוואת 4
בשכר, שוות־זכויות משפטית כאישיות משפחה,

ובמיסוי. הפנסיה בקרנות הפרישה, בגיל

 להיות ומוסדותיו העובדים משק מפעלי לדירבון *
 ראוי בשירות הוגן, במסחר המוצר, באיכות מופת

מבוקרים. ובמחירים

הרמות. בכל המקצועי־טכני החינוך להרחבת ־¥-

 להסתדרות בבחירות
לנעמת

־ הפועלים ולמועצות

מכתבים
סדו ע סי וני1ד

ן בני-מיעוטים מיהם
ב נובט במהדורת הדיווח בעת

 באוטובוס ההתנקשות על טלוויזיה
ב 14ה־ במוצאי־שבת, ברמות,
ב שפגעו אותם כי נאמר מארס,

״בני־מיעוטיס״. הם אוטובוס
 כי להבין עלינו זה ממינוח האם

שבאוטובוס ידוע כבר למישטרה

 הסטודנטים דרישות את היתר, בין
:כהנא הרב של

 הסטודנטים של המעונות ״שכר
ה הערבים על־ידי ישולם היהודים
ש כדי הקדושה. בארצנו לומדים

במ הגרים היהודים אחינו יוכלו
וכלכל לפרנסתם להתפנות עונות

 ,חוטבי הערבים להם ישמשו תם
להם...״ כראוי — מים׳ ושואבי עצים

 או נארנאצית קבוצה שום אכן,
תת־ לא העולם ברחבי פאשיסטית

ביח־ה אח לבטל
 בעיקבות מתעוררות החינוך למערכת הנוגעות שאלות
)2270 הזה״ (״העולם החם״ ״הכיסא שיטת על הכתבה

 יועץ- מורה־טיפולית, לי זכורים לא בבית־הספר לימודי מזמן
 שנייה, במחשבה זה. מסוג ניבזויות ושאר חברתי פסיכולוג חינוכי,

 המונופוליסטי, המחנו שהמדינה, עד זמן של שאלה זו שהיתה ברור
כאלה. חינוכיות שיטות גם תיזום

______________ סערה התעוררה וחצי כשנה לפני
 הסודי״ ״הכרטיס סביב ציבורית

 והתרבות. החינוך מישרד שיזם
ה הכרטיס הרחבת על אז דובר

 15 כבר בשימוש המצוי בסיסי,
ה נגנז הסערה בעיקבות שנים.
ש הרעיון עומד שבבסיסו עניין,
 חבר גוטהולד, יעקב אחד, הביע
 ״המדינה כלשהי: פדגוגית ועדה

 זכאית לבניה חינם חינוך המעניקה
 מלאים״ פרטים עליהם לדעת

 עוד שכל מסתבר ).30.9.79 (הארץ,
 היא החינוך, את המדינה מממנת
 כיסא על ילדים להושיב גם זכאית

חם.
 בבית־ספר ללמוד הילד על כופים
 מסויי־ לימודים במיסגרת מסויים,

 השפעה אין להורים כאשר מת,
נמ הלימודים הנלמד. החומר על

 אחר־הצהריים לשעות עד שכים
 מיפלצתי, בטון בבניין המאוחרות

 תופס הילד גבוהים. גדרות מוקף
 היה כאילו האובייקטיבי העולם את

 של מוגדר מיספר עם סגורה כיתה
 מנצח הכל ועל ומיקצועות, חברים

 מוציא- שופט, שוטר, מחנך, כמלמד, רבים תפקידים הממלא המורה,
 וייתכן ורע, טוב בין קובע ואינו מחליט אינו הילד ומטפל. לפועל

החשמלי. הכיסא גם יגיע החם הכיסא שבעיקבות
 צריך ואחרים. איליץ׳ איוון של הו.א שלי. אינו שאציע הרעיון

 היא ההנחה הילדים. מחינוך המדינה את ולנתק בית־הספר את לבטל
 וחינוך לימוד צורות יתארגנו מהרה ועד שכלתני, יצור הוא שהאדם
 שירצה, בעת ללמוד יוכל והוא הילד, על כפייה תהיה לא כך אחרות.

המדינה של החינוכי המונופול ללא
תל-אביב ציטרין, כן־ציץ

ציטרין קורא
חשמלי כיסא

 שעד ישראל, אזרחי ערבים פגעו
 זה משונה במונח השתמשו היום

 מנסח החליט שמא או לגביהם?
 סיפוח לערוך בטלוויזיה הידיעה
 תושבי הפלסטינים של אמיץ לשוני
המערבית? הגדה

ירושלים דנון, צבי

ותוצאותיה ה1ח0ה
 האנטימאציים הלוחמים
ביש הנאציזם וקורבנות

ל מחובתם רואים ראל
התריע.

בטכ התפרצו שבועות כמה לפני
סטו כמה באישון־ליל, בחיפה, ניון

 תוך אל רעולי־פנים יהודים דנטים
 והי- ערבים סטודנטים של חדרים

 אלימה התנפלות דם. זוב עד כום
 בשרשרת נוספת חוליה הינד, זאת
ש אנטי־ערביות התפרצויות של

 לזכור די האחרונה. בשנה אירעו
ברמ המכוניות״ שבירת ״ליל את

 ההתנפלויות את ובחלחול, אללה
אח ובמקומות בחברון הבריוניות

 הפושעת ההתנקשות את וכן רים
 אך ורמאללה. שכם הערים בראשי

 בתחום גם אם כי בגדה, רק לא
וב במדינת־ישראל — הירוק הקו
הפ — בארץ האוניברסיטות תוך

ל כימעט האלימות התקריות כו
 כזאת שבאווירה פלא אין שיטה.

 היום, לאור למוות, ירה צה״ל חייל
בדואית... באם

 כלל בדרך באים הבריונים מעשי
 הכרוז נוסח לאומנית הסתה אחרי

 של לוח־המודעות על שהתפרסם
לקרוא, ניתן בו בחיפה, הטכניון

ובתו כזו, גזענית בהטפה בייש
צאותיה.

 האנטי־ הלוחמים אירגון
הנאציזם, וקורבנות נאציים

תל־אביב

ד3נ* ו־ו־ועו צי
 טובות שקיבלו הבכירים

 אי-בי-אם מחברת הנאה
 )2267 הזה" (״העולם
הקור חמת את מעוררים

אים.
 עיתונכם, של ותיקים קוראים אנו
 הירידה על לצערכם שותפים והננו

 של והביצועית המוסרית ברמה
 ביותר החשובות מהמערכות כמה

במדינה.
ה על הכתבה קריאת בעיקבות

 שהמערכת לדעת נוכחנו בכירים,
 עמוק נמצאת בארץ המישפטית

 באופן למציל וזקוקה המים בתוך
!מיידי

אשדוד יום־טוב, אורי,

 ־13*11.10 ד״ג

שד3*1 דידזחס
לכ מדורות הדליקו למה
ההסתדרותי מזכ״ל בוד

ה מזכ״ל של ביקורו לקראת
 בבני־ברק משל, ירוחם הסתדרות,

כרוזים קראו מארם, חודש בתחילת
)6 בעמוד (המשך

2273 הזה העולס*


