
עדות־המיזרח, מבוי מנהיגים של חדש דוו של נציג שיטרית, מאיו ח־־כ
גדת 1 מיג את לפרוץ ז הצלי! :ד ב־צ המערך, אותו דחה :ד צ ני מספד

לעתיד ושונו לוי דויד עם יחסים על ,16 בגיל לאוניברסיטה ולהגיע הסרות

 להגיע חצה אני
 לדעתי לממשלה.

 לשלושה מתאים אני
 חינוך, תחומים:
וחוץ שימן

 שני בני ואני •0 חד
 נאמן הוא שונים. חוות
 לא אני למבלגה. מדי

 כשחבר קולו אח שמעתי
החיוור בתקציב קיצוץ על

 ׳82 של מוינתי׳שראל
 מוינת״שואל לא היא

׳.48 של
 לשנות צויד
מהיסוד ובדים

 לקיצוץ יד אתן לא
והרווחה. החינזו תקציבי

 התקציב. נגד אצביע
 הצדקה אין אחרת
כפוליטיקאי לקיומי

 המפריד טיובה לולא
 מזעחן־ בדת לאשר

 בדיבה עם סבווט
 ביבנה, משותפת

מדען היום ׳חייתי

 לווץ רציתי בהורדה
המערך. עם

 לדבר סירבו הם
 הליכוו איתי.
תנאי את קיבל

 ראש״מו- שיטרית, מאיר חבר־הכנסת
 באתי אותי. לקנות הצליח יבנה, עצת

 יצאתי אך מהוקצע, פוליטיקאי לפגוש
 עם שדיברתי בהרגשה איתו מהפגישה
המע צלמת טרגוסטי, ענת גם איש־חזון.

או מרשימים אינם שפוליטיקאים רכת,
 מהח״כ עמוקות התרשמה במיוחד, תה

הצעיר.
 עשר מזה .33 בן הוא שיטרית מאיר

המועצה כיושב־ראש מכהן הוא שנים

 כעיי- שסבלה העיירה, יבנה. המקומית
 תרבותית משממה אחרות, רות-פיתוח
 ממעגל בקרוב לצאת עומדת וחברתית,
 בכך, לה עזר שיטרית מאיר — הנחשלות

גאווה. מלא וליבו
 , ההי- את רואים ליבנה בכניסה כבר
 וערוגות״הוורדים, שדרות-התמרים שגים:

 המטופחות הגינות הצבועים, הבתים
ונב ההולכת החדשה, הווילות ושכונת

10 לפני שם היו לא אלה כל — נית

 הוא יבנה של בבתי-הטפר הלימוד שנים.
 לומד ילד כל — היחידנית השיטה על־פי

 שיעורי״נגינה מחשב. ובעזרת רמתו לפי
 חש- על בחינם, בעיירה לילדים ניתנים

 שלוש מגיע החל הלימודים המועצה. בוו
 שעות ארבע אחרי כסף. אין חינם —

 סיור ואחרי שיטרית, מאיר של בחברתו
ב שהתרחשו ובנפלאות בניטים מקיף

 מדי יותר שהכל היא ההרגשה עיירה,
אמיתי. להיות מכדי טוב

 צעיר, איש של רושם עושה שיטרית
 מנסה אינו הוא לפניו. אשר את היודע

 לו יש בומבסטיות. בהצהרות להרשים
 בשבח אומר שהוא מה כל על קבלות
 מעגל את לפרוץ הצליח הוא עצמו.

 לסיים העיירה, של והשיממון הבורות
 שעבד אחרי ,16 בגיל תיכון בית-ספר

 את לממן כדי בפרדסי״הלימונים בלילות
ללי להירשם הצליח 16 בגיל לימודיו.

בר-אילן. באוניברסיטת אקדמיים מודים


