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■  אילו בקיברו׳ השבוע הסך י
 הקרוי בבית־הספר נעשה מה ידע
 עבר מנביאי שהיה הוא, שמו. על

 נכח לוא מתחלחל היה ות־הכפיים,
 בית- תלמידי אירחו שבו במעמד

 שגרי- אנשי את בתל־אביב ;ספד
 נציגי בארץ׳ דרום־אפריקה •ות

ה ומדיניות הפאשיסטי, ו.שילסון
הגזעניות אפרטהייד

 בית עצרת פרוייקט גמיסגרת
 אופי־ החליסה הילד, 1למע תנשיא

 שכל היוצא, הנשיא אשת נבון, >1*
שגרי יאמץ בתל-אביב נית־ספר

 תושביה הארץ, על ילמד זרה, רות
 השג- נשות את ויארח ׳מינהגיה,

 וכך בארץ. המדינה ונציגי ־ירים
 גורדון א־ד בית־טפר שעל קרה,
 דרום- שגרירות את לארח תוטל

*סריקה.
 כ־ ידוע גורדו! א־ד בית*םםר

 היד. מתחילתו מיוחד. בית־ספר
 לזרם־העוב־ שייך והיה נית־חינוך,

ה צוות מנסים כיום גם אך וים.
 רוח על לשמור וההורים פורים
העבודה. תנועת

 חיי את מנהלת חברת־הילדים
דמוקרטיות בחירות יש םר.0בית-ה

 יום־לימודים מונהג בבית־הספר
 את מקבלים והתלמידים ארוך׳

 של בחדר־האוכל ארוחת־הצהריים
 בבית- שאין מכיוון בית־הספר.

ש מקובל אחידה, תלבושת הספר
בחול כולם באים שישי יום בכל
ו ביחד מתאספים בחולות, צות

ומ תנועות־הנוער משירי שרים
תנועת־הפועלים. שירי

 ״גית-ספר
מחוגך!" לא

בית מנהלת מריעז, סר ח
 שנים, ארבע מזה הספד ■ !

 כשהוטל לבטים לה שהיו פודה
 שגרירות אנשי את לארח עליה

 ״קיבלה היא אך דרום־אסריקה,
 אומרת: היא הדין״. את עליה

 שבוע. אותו של פעולה קו ״קבענו
 אם העניין, את קיבלו המורים רוב

 זה אח ראה שלא מיעוט היה בי
טובה.״ בעץ

 בבית־ ביקרו השגרירות אנשי
 תערוכה יכינו שהם והוחלט הספר,

 פרצים ויארגנו דרום-אםריקה על
לבית-הספר שלחו גם הם בעברית.

(מימין) סטולר תלמידה
!נגד

ה השונות. לוועדות תלמידים של
 בשנה, פעמיים מתקיימות בחירות
התלמידים. של כללית באסיפה
 מהווים השונות הוועדות ראשי

 התלמידים. של הוועד־הפועל את
 הוועדות כל כמו הפועל, הוועד

ו בשבוע פעם מתכנס האחרות,
לתל ואירועים פעילויות מתכנן
מידים.
ה בחדר מתקיימת בוקר בכל

 שבה ישיבה מריעז, תמר מנהלת,
 תלמידים, מזכירים, שני משתתפים

ה כל את מלבנים זו ובישיבה
 מוזמנים זו לישיבה שצצו. בעיות

לבירורים. תלמידים
 יומי עיתון יוצא בבית־הספר

ו נכתב העיתון מעשים. הנקרא
וקור התלמידים, על-ידי נערך

 ארו- בשעת יום־יום מאותו אי
הכללי. בחדר־האוכל חת־הצהריים,

_ 8 ........

 המתאר יפיס אנשים וידיאו סרט
 ארץ של והנוף החיות הטבע, את
 סיום, סקס תוכנן השבוע לסוף זו.

 וכל השגריר אשת יתארחו שבו
בבית־הספר. הפמליה

 עסקו שבו השבוע כל במשך
 ערכי בלימוד בית־הספר תלמידי

 דרום־אפריקה, של ומורשת טבע
האפרט נושא על כלל דובר לא

 לילדים ניתנו לא והגזענות. הייד
 ה־ אופי על הרצאות או הסברים
 הי- המדיניות זו. במדינה שילטון

 בית- מנהלת שהסבירה כפי תה,
 לפוליטיקה. להיכנס לא הספר,

או אנושית,״ תרבותית ״מבחינה
ב האלה ״האנשים מריעז, מרת

 בבית הם אורחים, הם ישראל
 להתייחס צריו כל וקודם שלנו,

 שום לי אין ונימוס. בכבוד אליהם
דרום־אפריקה.״ של העם נגד דבר

 כיתה תלמידת סטולר, מור אך
 הרגישה היא אחרת. חשבה ח׳,

 עם ליחסים יד נותן שבית־הספר
 על למחות ורצתה גזענית׳ מדינה

 מספרת הראשון,״ ״ביום העניין.
 הראשונה, ההרצאה ״היתה מור,
 השנייה להרצאה הגעתי. לא ואני

 נאלצתי ואז לבוא, אותי הכריחו
באמצע.״ לעזוב
 בעיתון להשתמש רצחה מור

 להבעת כבימה מעשים בית־הספר
 רשימה וכתבה העניין, על דעותיה

 שם דרום-אםריקה. מדיניות נגד
 לדרום־אפרי־ לא אימת :הרשימה

 החבר׳ה את לעורר ״רציתי קה.
 יהיה ושאסשר בנושא, שיתעניינו

 מסבירה לעומק,״ יותר לכתוב
למחשבה.״ לגרות ״רציתי מור.

פור לא מור של הרשימה אך
סמה.

קרני עיתונאי
המישטרה על־ידי גירוש

 אבל האפרטהייד, על אנציקלופדיה
 של השיקולים מה יודעת לא אני

 העמוק הדבר ומה שם, השילטונות
 לא ולכן — זו מדיניות מאחורי
לזה.״ נכנסתי
 ב־ התקיים שעבר השישי ביום

ה אשת הסיום. טקס בית־הטפר
 שלמה, פמליה עם הגיעה שגריר

בטקס. נכחו התלמידים וכל
 קרני. יואב העיתונאי בא למקש

 אותו, הכירה לא בית-הספר מנהלת
ה סן חלק שהוא בטוחה והיתה
השגרירות. של פמליה

 ניגש קרני, קם הטקס, באמצע
 תחילה — לקרוא והחל למיקרופון

לעב בתרגום כך ואחר באנגלית
 דרום משוררת של שיר — רית

 שחורים ילדים רצח על אפריקאית
לבנים. חיילים בידי

פהומח. התעוררה סייד
 לעזוב רצו השגרירות אנשי

 אותם. הרגיעה המנהלת אך מייד,
 במה בדיוק הבינו לא התלמידים

 הטקס. מן חלק שזה וחשבו מדובר,
ו לחדרה לקרני קראה המנהלת

 לאנשי וטלפונים היסוסים אחריה
 המיש־ את הזמינה מישרד-החינוך,

טרה.
 תלונה הוגשה לא עוד בינתיים

 זועמת. מריעז תמר אך קרני, נגד
 נעשו יבה שהצורה חשבה היא

 יאה, ולא אלימה היא הדברים
אור היו השגרירות שאנשי ביוץ
בית־הספר. של חים

 את שעשה הסביר, קרני יואב
 ״היה כעיתונאי. ולא כאדם מעשהו

 הדבר ״וזה אמר, מוסרי,״ דחף לי
 בית־ספר אותי. שהגיע היחידי

אפ דרום ,שבוע לעשות שמסוגל
 הסיפים, אמות שירעדו בלי ריקה׳

 אי-מום- בערות, של אקדמיה הוא
 בית-ספר זהו ואנטי־הומניזם. ריות

מחונך. לא
 את אעשה לא שאם ״הרגשתי

שתי- של לפשע שותף אהיה זה,

כבית־הספר דרום־אפריקה תצוגת
שיוויון!* בעד ״אנחנו

 הסבירה המנהלת, מריעז, תמר
 באותו הרשימה את פירסמר. שלא

 לתקוף רצתה שלא מכיוון שבוע,
שה הבטיחה אך האורחים, את

 ״שבוע אחרי תפורסם רשימה
דרום־אפריקה״.

 לא אף ניתנה לא השבוע בכל
הגז המדיניות על אחת הרצאה

 בעיקבות זו. מדינה של ענית
 ויכוח התעורר מור׳ של מחאתה

 שווייגר, חסידה האפרטהייד. על
ה את הינחתה ח׳, כיתה מחנכת
ה מתוך להם ״סיפרתי וויכוח.

 אנושי.״ צורך מילאתי קד,.
 סערו זה דרמאתי אירוע אחרי
 חלקם התלמידים. בקרב הרוחות

 את לחשוף וחששו לדבר פחדו
 את קיבלו רובם לעיתונות. עצמם

באור לפגוע נאה לא כי ההסבר
 אך בביתך. נמצאים כשהם חים
 על כלל הבינו לא התלמידים רוב
 שאיש מכיוון הסערה, כל קמה מה
 בשבוע להם להסביר טרח לא

 מדינה בעצם מהי דרום־אפריקה,
המונ האפרטהייד מישטר ומהו זו

■ סרגוסטי עגת שם. הג

במדינה
 )5 מעמוד (המשך

השבוע. יומן
 שותפות יש רביבים בהוצאת

 ובין שיף יהודה בין ארוכת־שנים
ישראלי. יואל

 ד,מיש־ כשר. כאן הכל לכאורה,
 ומוסרת משלה, ביטאון עורכת טרה
 תשלום תמורת שלו, ההפקה את

 לחברה במינרז׳ מראש שנקבע
 זאת חברה לאור. להוצאה פרטית

 הביטאון, הסקת על האחראית היא
 שהן־הן המודעות, השגת על וגם

 כשר, הכל העיקרי. הרווח מקור
 מן רווחים אין שלמישטרה משום

האלה. המודעות
קודרת היא למעשה התמונה אך

וידידה ישראלי סוכן
מישסרתי עבר

 מופלגת מידה צריך יותר. הרבה
 מחיר כי לד,אמץ, כדי תמימות של

 מדד שיף יהודה שגובה ההפקה
ה מכמות מושפע אינו מישטרה,

 ה- בלומר: משיג. שהוא מודעות
ש משום פחות, משלמת מישטרה
 . מאפשר ובכוחה בשמה השימוש
 ־■** כאן ויש מודעות, להשיג למישהו

ברורה. בצורה עקיף רווח
 החמורה הנקודה אינה זו אך

בפרשה. ביותר
שאלי הלקוחות עקיף. שוחד

 להשיג כדי ישראלי, יואל פונה הם
 אינם המישטרה, לביטאון מודעות
 ההסדרים טיב מהו לדעת צריכים

 ובין המישטרה שבין הפנימיים
ה אח המפיקה הפרטית ההוצאה
 ישראלי יואל מבחינתם, ביטאון.
 מיש־ את מייצגים רביבים והוצאת

טרת־ישראל.
 כיצד לראות קשה זה, במצב

חב רבים. סרבניים לקוחות יהיו
 עשויים מאוד רבים ויזמים רות

 בצדק שלא או בצדק — לחשוב
 ה־ בביטאון מודעה מתן כי —

 עשוי ישראל מישטרת של רישמי
חקי מפני חסינות להם להעניק

 מצד ״נאות״ יחם לפחות או רות,
 מתבצעת כבר כאשר השוטרים,

 בביטאון מודעות פירסום חקירה.
 עשוי מישטרת־ישראל של הרישמי

 עקיף. שוחד של צורה להוות גם
 גדול לקש המישטרה אין וכי

 או למשל, מכוניות, של וחשוב
ז למישרדיד, מכונות־כתיבה של

 ד להעדפה׳ זכתה שכבר חברה
 במוצריה׳ משתמשת המישטרה

 בביטאון מודעות לפרסם עשויה
העד על כאות־תודה המישטרה

 מתוך לעתיד, ובהשקעה פתה,
תימשך. זאת העדפה כי תיקווה

תיאורטיים. אינם אלה דברים
 מראות של מרם חודש גיליון

 וחלק. משובח נייר על מודפס
מכו חברת של מודעה בו מופיעה

 * ישראל שמישטרת ידועה, ניות
מו במכוניותיה. להשתמש מרבה
ה חברה של מודעה גם פיעה

חב ושל מכונות־כתיבה, מייצרת
 כמו מכשירי-קשר. המייצרת רה
 מוסדות של מודעות בעיתון יש כן

 גדולות, חברות ושל פיננסיים
חקי פעם מדי עורכת שהמישטרה

 הנוגעים פליליים מעשים לגבי רות
להם.

 הן האלה. החברות כל מבחינת
 ומשלמות מודעות נותנות אינן
ל אלא — רביבים להוצאת כסף

!המישטרה ביטאון

ם 2383 הזה העול


