
,בליכוד!׳ אני קדה מי ב יירק

 כל על לוותר התורם החליט — גברים
 לבדוק והחלטנו מהכלים, יצאנו הרעיון.
וה התרבות החינוך, בעיות את מהיסוד
בעיר. פיתוח

והס הגיעה העיר כל לאסיפה. קראנו
הק — ילד ממש הייתי אנחנו. מי ברתי
 מבוגר להיראות כדי עניבה, ללבוש פדתי

 הבימה על מלה אחד כל שנותי. 19מ־
 — עזר לא זה שלו. המימצאים על וסיפר

לקראתנו. ללסת מוכנה היתר, לא המועצה
 ארון־מתים, עם נוספת להפגנה יצאנו

 של הפיתוח ״תקציב כתוב היה שעליו
 התיקשורת וכלי הכביש, את יחסמנו יבנה״.
 צעירי־יבנה.״ של השקט ״המרד לזה קראו

 לתביעד יענו לא חודש תוך שאם הודענו
 נענו. לא שוב דראסטי. צעד נעשה תנו,

 כולנו — לחלוטין הכביש את חסמנו הפעם
 הראשי הכביש אז ׳שהיה הכביש על עלינו

 המהיר. הכביש את שבנו לפני לבאר־שבע,
 ירד לא ,והציבור אותנו, עצרה המישטרה

שוחררנו. שלא עד — בערב 5 עד מהכביש
? לצה״ל התגייסת מתי •

איש מיניתי גיוסי. מועד הגיע אז בדיוק
 שהדרך הבנתי והתגייסתי. אותי שיחליף
לפו ללכת היא דברים לשנות היחידה
 ברשימה לרוץ החליטו החבר׳ה ליטיקה.
 שנים קיבלו הם בצד,״ל. הייתי כשאני
 ורפי במועצה, המקומות תישעת מתוך

 כסגן־ התמנה שלנו, הקבוצה הבר מיארה,
? בצה״ל עשית מה •ראשש־,מועצה.

 אחר-כך קורס-חובשים, מפקד הייתי
 במיל־ חיל־רפואה. של ענף־קצינים מפקד
מגן. קלמן של קצין־מיבצעים הייתי חמה

 מרכז־ של כגורלו עלה מה •
? הספורט
 והכנים מהקואליציה אותנו זרק המערך

קם. לא הספורט מרכז המפד״ל. את תחתנו
? כראש-מועצה גכחרת מתי •
יום־ד,כיפורים מילחמת אחרי יום 20
 לי זכר הציבור ביבנה. לבחירות רצתי

ראש־המועצה. אני ומאז חסד־נעורים,  עצי כקבוצה רצתם כתחילה •
לליכוד? הצטרפתם מדוע מאית.
 כיוון לנו היה לא למערך. גם פנינו
מש עדיין ידענו לא 19—18 בגיל פוליטי.

ה מיפלגות. פוליטיים, כוונים של מעות
 לעומת הליכוד, אתנו, לדבר סירב מעיר
התנאים. את קיבל זאת,

 שהצטרפת לומר רוצה אתה •
 סירב שהמעיד משום רק לליכוד
איתך? לדכר

!כד בדיוק
 הפוליטיות דיעותיך כלומר, •

 כנסיבות אחר־כך. רק התגבשו
 חכר־כנסת להיות יכולת אחרות
המערךץ מטעם

 שכיום למרות נכון, זה מסויימת במידה
התחו בכל הליכוד מדעיות עם מסכים אני
ה מדיניות עם מאשר יותר הרבה מים

מערך.
ש הראשון הדכר היה מה •

 כראש■ שנבחרת אחרי עשית
? מועצה
 מרכז־הספורט. את הקמתי כל קודם

 .דק יש בקואליציה, המפד״ל עם היום,
 מייד בשבת. פתוחה והיא אחת׳ בריכה
 שיש הלא־נורמלי הפוטנציאל את ראיתי

 לא תוכנית־אב, למקום היה לא ביבנה.
 לטווח שכוון דבר שום — תובנית־מיתאר

יבנה. פני מועדות לאן שהראה רתוק׳
 הבנתי קדימה. שנה 100 חשבתי אני
 לכן מסביב, בערים להתחרות יכול שאיני

 יכולה לא שהעיר משהו להציע החלטתי
הוא שלנו היתרון איבות־חיים. להציע:

 לא איזורי־מגורים להציע יכולים שאנו
חד-קומתיים. ובתים צפופים

ה של העצומה העזיבה פסקה לאט־לאט
אנ לשכנע יכול שאיני הכנתי צעירים.

 אשכנע לא אם ביבנה, לגור מבחוץ שים
 הבנתי עצמם. התושבים את קודם־כל

 קודם־כל בעיות־פנים. לפתור חייב שאני
 מערכת- של קיצוני בשיפור החילותי
 כל את להרוס החלטתי אחר־כך החינוך,

 ולבנות להרוס אלא לשפץ לא — ד,סלאמס
מחדש.
הכסף? את לקחת מניין <•

 רק צריך כסף. הרבה שיש מסתבר
 אנשים אצל לעורר הצלחתי אותו. לקחת

 כ־ית במקביל טוב. הדגישו אנשים תיקווה.
 להגיע הצלחתי קדימה. שנים הרבה ננתי
 מגיל חינם לומדים ילדים שביבנה לכך

 מקום לו שאין ילד אין אצלנו .12 עד 3
 לילדים מעונות־יום, ׳שני לנו יש — בגן

.3 גיל עד שנה חצי מגיל
 היה כדיוק מניין לי ענית דא •

להשקיע. להרוס, לכנות, תקציב לך
תק של נכון בניהול מתקציב־המועצה.

 מתבזבז לא כשכסף דבר. לכל כסף יש ציב
 מובטלים על פקידים, על ביורוקרטיה, על
כסף. מספיק יש —

 של מקורות־התעסוקח מהם •
יכנה? תושבי

ה־ מאוד, גדול איזור־תעשייה לנו יש

 *11191111 זנח׳ היה איפה
 היה הוא ?,!ודו[ בפרשה
 טלפון לתריס צריו

בכנסת, ■בין דח״ס
 בקרות היה הה

מורווי את מאתר

עוס חלק התושבים. לרוב עבודה מספק
ה בערים עובדים וחלק במיסחר קים

 תופעה כיכנה קיימת האם •סמוכות.
? חוסר־תעסוקה שד

סוצ כעיות כיבנה יש האם •לא.
? יאליות

 אנשים לשנות יכול לא אני בטח. כן,
 יש אך שנה. שלושים במשך שהוזנחו

 עצומה. היא הירידה בכמות. ניכרת ירידה
העצום. ההבדל ניכר שנים בשמונה

פשיעה? ביבנה יש האם •
שונה אינה היא אך פשיעה, יש פה גם
 עם מתמודדת המישטרה המקומות. מיתר

ב כמו הצלחה של מידה באותה זה
אחרים. מקומות

? לנוער־שוליים כקשר מה •
 יכולתי כמיטב עושה אני •אין. כמעט

 שוליים. נוער ופחות פחות יש הזה. בעניין
 גני־ 40 יסודיים, בתי־ספר שמונה לנו יש

 לנו יש ,תיכונים. בתי־ספר ושני ילדים
 למוסיקה בית־ספר לנו יש משלים, חינוך

)74 בעמוד (המשך

)37 מעמוד (המשך
 עשית איך הערים. ככל עיר פיר

זאת?
 בבתי- אצלנו חינוך. כל קודם חינוך.

 היחידנית ההוראה בשיטת מלמדים הספר
 היכולת לפי להתקדם ילד לכל נותנים —

לכיתה. קשר כל ללא שלו,
 רצה ידלץ, אהרון הקודם, ■שר־החינוך

 :לו אמרתי בהרצליה. השיטה את להפעיל
טיפוח. טעונת אוכלוסייה אצל אותה תפעיל

ס, בחידה בסד אני  מי
 יעבור לא זה אבל
 חבר־ננסת שוס בכנסה.

 הענף את לגדוע יען לא
יושב הוא שעליו

 השתכנע. הוא שפן־ניסוי. להיות מוכן אני
 עקרונות על־פי נבנים החדשים בתי־הספר

 אינדיווי- הוא ילד שכל האומרת השיטה,
 ילד 30 לנו יש אישית. רמה לו יש דואל,

 בכל רמות 30 מהווה זד, ביחד בכיתה,
מיקצוע.

 שהוא לילד סיכוי אין רגילה בכיתה
 אצלנו באמנות. גאון אבל במתמטיקה, אפם
 בבית־ספר לגדולות. להגיע יכול כזה ילד

 לכל ניתנת אצלנו לנצח. אבוד הוא רגיל
 הלימוד מסלול את לבחור אפשרות ילד

 יש למורה שלו. הקצב לפי ולהתקדם
 יכולה והיא חופשית המורה מערכת־בקרה,

 של לרמה אותם ולקדם בחלשים לטפל
 אחרי עקבה תל־אביב אוניברסיטת הכיתה.

אנח טשביעות־רצץ. והתוצאות תלמיד, כל
 מה לא ללמוד, איך הילד את מלמדים נו

 הילדים מחשבים, יש בבית־הספר ללמוד.
 מקישים הם ומסוף. מחשב ליד מתרגלים

 לילד: משיב והמחשב ומיספרם, שמם את
דגי. שלום
מסויים, בתחום נכשלת הכיתה כל אם

 בני־עיירות־הפיתוח וככל ביבנה, גדלתי
 שהיה מי כל שלילי. עצמי מדימוי סבלתי

ו החלשים, רק נותרו עזב. משהו שווה
מטר,־מטה. שקעה העיר
 ילדים. תישעה בת ממישפחד, בא 'אני

 עבד כאן סוחר, היה אבא בחוץ־לארץ
 10ו־ נכדים 60מ־ יותר לאבא כפועל־דחק.

 הם בחו״ל, שנישאו ואחיותי, אחי נינים.
 כמוני בארץ, שגדלו אלה חסרי־השכלה.

 אחי אוניברסיטה. גמרו המבוגר, אחי וכמו
מועצת־יבנה. של מחילקת־ד,חינוך מנהל הוא

עבודה? לד סידרת •
 לפני שנים 15 במועצה היה הוא לא.
אליה. הגעתי בכלל שאני
מגו להיחלץ הצלחת איך •
הפי עיירות מכני רכים של רלם
? אוניברסיטה לבוגר ולהפוך תוח

 המשבר אותו את עברה שלי המישפחה
 בחו״ל המרוקאיות. המישפחות כל שעברו

 בינונית. אבל עשירה, לא מישפחה היינו
ב מיטענם כל אבד ארצה׳ הגיעו כשהורי

 שנמשכה בדרך־לא-דרך, ארצה באנו דרך.
 כשהתיישבנו שש בן הייתי חודשים. שישה

החו על שניבנו בצריפים במעברת־יבנה,
 כאן להתחיל צריכים היו ההורים ליות.
מאוד. קשה תהליך היה וזה מחדש, הכל

כל מבחינה בי לתמוך יכלו לא הורי
 הייתי ללמוד. משהו בער ואצלי כלית,

 בגיל עממי ביית־ספר גמרתי טוב. תלמיד
 עודדו הורי כיתות. שתי קפצתי — 12

 לשלם הכסף להם הייה לא אבל אותי,
 התיכון לבית־הספר נרשמתי שכר־לימוד.

הלי את לממן וכדי וושינגטון, בגיבעת
בפרדסי-ו׳,לימונים. בלילה עבדתי מודים

 הלכתי לכפר־בתיה. עברתי י״ב בכיתה
 את כששמענו הגדול. אחי עם להירשם

 ירבה, תודה אמרנו: שכרש־,לימודי, מחיר
 לי, וגם לו גם ברור, היה הביתה. והלכנו

 שלי הממוצע אבל במחיר. נעמוד שלא
 חושבים״ ״עשה והמנהל פלוס, תשע היה

 בעבודה הלימודים את לממן לי והציע
 היה. וכך — בחופשות החקלאי במשק
ו 16 בגיל תיכון בית־הספר את גמרתי

 וביוכימיה מיקרוביולוגיה ללימועי נרשמתי
בר־אילן. באוניברסיטת

? לפוליטיקה מדען מגיע איך •
אבל ספרות. אוהב לא שאני לא זה

 הם הפילוסופיים הוויכוחים כל בעיני,
ואל אותי, משך מאוד מדע חסרי־יתכלית.

 מועדוו־הספורט עם שקרה מיקרה מלא
 לממן כדי מדען. לבטח הייתי יבנה, של
לגור לי איפשרו האקדמיים לימודי את

שיטרית ומירי מאיר רויתי,
!״למוסיקה ושיעורים כלי־נגינה לילדים מספקת ״המועצה

שיטרית מאיר של הוריו
״ שנים 100 חושב ״אני מה,.. קדי

 יש כיתד, בכל טוב. אינו שהמורה סימן
 רק מתרגלים המחשבים בינתיים מסוף.

 אנגלית גם נכניס הבאה בשנה במתמטיקה.
ולשון.
— זאת כל את מימן מי •
 את המחשבים, את כית־הספר, את

 שכהם הכלתי״רגילים התנאים
? יכנה ילדי לומדים

ובתרו המועצה בתקציב משתמש אני
 שלא יודע אני בחינוך. מאמץ אני מות.

 בחינוך, להשקיע פוליטיקאים על מקובל
 מאמין אני אבל ארוך. לטווח הן חפירות כי

 חזון. לי יש המקובל, למרות ושוב׳ בכך.
 בגינה כסף פחות אשקיע שאם מאמין אני

 לא הבא הדור בחינוך, ויותר ציבורית,
בעתיד. שתיבנה הציבורית הגינה את יהרוס  אתה מדוע אותך, דוחף מה •

 וכל־כף מרץ הרכה כל־כך ׳משקיע
כיכנה? מחשכה הרכה

_____________________ס*/ .

 דד את שם שאנהל בתנאי בכפר־בתיה,
 מורה הפכתי כבר הרביעית בשינה סיפרייה.

באש בכפר־בתיה, ׳לימדתי למדעי־הטבע.
 עצומים הבדלים על עמדתי וביבנה. דוד
 אותי הרגיז זה אחרים. ומקומות יבנה בין
 עצום פוטנציאל עם מקום היא יבנה —

מבוזבז. מקום היתד, היא צעירה. ואוכלוסיה
 אחד מועדון־נוער אף היה לא 1968ב־

 עמדה שבראשה למועצה, פנינו ביבנה.
 לרשותנו שיעמידו וביקשנו המפד״ל,

 בני־ינוער. בהתנדבות נדריך שבו צריף,
 נותנים היו אילו — מוכנים היו לא הם
ראש־המועצה. היום הייתי לא הצריף את לי

 הנוער ״ועד לעצמנו וקראנו התארגנו
 תורם שהיה גילינו יבנה״. למען הבוגר

 מישרד־יהשיכון באמצעות לתרום שביקש
 שב- משום ביבנה. מרכז־ספורט להקמת
 ברי- שתי שתהיינה כך על עמדו מפד״ל

ל־ והשנייה לנשים האחת — כוית־שהיה


