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ה ההצלחה לאור השנה, לקיומם•
ב המילחמה של הגדולה פיננסית

ה בתפקידי לחסוך הוחלט צפון,
תו הוטלה ההורים ועל שרתים,

 בית־הספר סריקת של נוספת רנות
הו התלמיידם ועל בבוקר, 7.00ב־
בית־סיפרם. את לנקות טל

 שלנו ששר־ד,חינוך לי, נראה
 ברצוני לכן ברעיונות. עתיר אינו
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 בצורה כישוריו. לפי אחד כל —
 לימי- בחזרה מהר נגיע כזאת

הנו צעידתה כיוון שהוא הביניים,
ממשלתנו. של כחי
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 או קיצוצים, חסין יהיה שכמובן
 האמצעים, לבעלי פרטיים בתי־ספר

מע שבהן לארצות הגירה וכמובן
 הראשון במקום עומדת החינוך רכת

ב ולא הציבורי, העדיפויות בסדר
בארץ. כמו הרשימה, סוף

תל־אביב ארז, יעל
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 חדשה שמועצה מאחר למועצה,
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