
 - עם שנים 19 בדי, שנים 19
כבושים שטחים מדוכא. עם

רב־שיח
שתתפות: • גיברין חסן • בר־און מרדכי ח״כ • אבנרי אורי • בה

 ח״כ • מחלב דודי • ותד מוחמד ח״כ • הנגבי חיים
 פלד מתתיהו ח״כ • מלצר יהודה דיר • מיעארי מוחמד

פעיל מאיר דיר •
קאי של שירה בקטע גיובראן, סידאר בתכנית: סי שפירא אריק המו

בערב. 7 בשעה ביוני, 4ה* ,רביעי ביום בתל־אביב; 30 דב־הוז רחוב בית״לייוויק, באולם

לשלום המתקדמת הרשימה
___________תד־אביב סניף______________________מהמן! הציבור

\  — וממוזג מפואר באוטובוס הנסיעה /
!  — באוטובוס מוגשת בוקר ארוחת /
✓  — הנסיעה כל במשך לשרותך דיילת ׳׳
✓  — הנסיעה בזמן חינם עיתונים ׳

— הדרך להנעמת הפחעות 1/׳
—צהרים ארוחת בולל ביאכטה שייט
חשבוננו על באילת שבור רבב

וביסודו. ק־מ גולל לא מראש, הזמנה לפי

נופש. ומתקני חוזיות במסעדות, הנחות פנקס נוסע!!! לכל חינם
 באילת: המלון בבתי בוקר ארוחה עם לינות 4 או נ הכוללת נופש חבילה

 אילת, גלי סי, קורל ספורט, נפטון, שלמה, המלך מוריה, לגונה, סונסטה,
ודקל. אדומית

ש ב ר 1׳ע י ח מ ! ,ב ! ! ע צ ב מ
 בתל־אביב. זגפון רכבת מתחנת 07.סג בשעה וחמישי ראשון בימי היציאה

מבצע במחירי מאי בחודש הקיץ לחודשי הנופש את הזמן ציופר! ועוד

— סכין דקירות 22 —
 )17 מעמוד המשך

 מישפחות שתי שגם סבירה, משכורת
 לא זה ממנה. להתפרנס יכולות היו

הספיק.
 קשר שוב ליצור ניסינו זה בשלב

 זה אבל מישפחה, קרובי ררך הוריה עם
 תחילת את רואה אני ובזה הצליח. לא

 חיפשה ליאור כי בינינו. המשבר
 ואז אותי. מצאה והיה שעיר־לעזאזל,

הסיכסוכים. התחילו
 מילולית, בי לפגוע ניסתה היא
 נעול הייתי כבר ואני וריגשית. פיסית

 מיקרה, בכל לה לעזור הררך על
 הצרכים ועל שלי המאוויים על ויתרתי

 באיזו איתה לחיות שאוכל כדי רק שלי
למ להגיע אפילו לה איפשרתי צורה.

 לי היתה לא כי שתלטנות, של צב
 בלי שנסעה רכבת היתה זו ברירה.

 לעצור מאוד קשה לי והיה מעצורים,
אותה.

 אותי, להשפיל בי, לפגוע לה נתתי
 מדבר לא כבר אני• מצירי. תגובה ללא
 בכלל מצידה היה לא בבית, טיפול על

 את סימלי. ולא חלקי לא כזה, דבר
 ובעזרת עצמי בכוחות עשיתי הכל
 בפני והטחות־בוז קללות היו אמי.

 הדרך כל לאורך קרה זה שלנו, חברים
 ראתה וכאשר ררן־־קבע. להיות והפך

 חשבה היא אז בי, פוגע אינו זה גם כי
הילד. באמצעות בי להתנקם

 מהעבודה חוזר הייתי כאשר למשל,
 היא הילד, עם קצת להיות רוצה והייתי
 לתקופות בכוונה אותו לוקחת היתה

 ישן. היה כאשר רק וחוזרת ארוכות
 שהיא לאיים ניסתה הזמן כל היא

 אראה לא ואני הילד את תיקח פשוט
 עשתה שהיא מה וזה לעולם, עוד אותו

דבר. של בסופו

 ״הייתי
בבועה!״ ממש

למישט־ פעם־פעמיים פנתה יא
או שהיכיתי והתלוננה רת־אילת 1 1

 שאחרי ידעה היא לה. סטרתי או תה
מה צו־גירוש מקבלים פעם־פעמיים

 שהיא אחרי לחקירה, הוזמנתי בית.
 ברור נכון. היה לא זה אבל התלוננה,

 מרביץ, אני כאשר כי נכון, היה לא שזה
רואים: אז

 מישטרת־אילת, מפקד עד הגעתי
 הצהירה. שהיא מה את קיבלו ולא

 הדרו שגם ראתה היא הסוף לקראת
 איתה להגיע ורציתי תצלח, לא הזאת

 ליועצת־נישו־ אותה לקחתי לפשרה.
 קיבלה לא היא הצער למרבה אבל אין,
 לה שאין ראתה היא ואז דיעותיה. את

הבית. את לעזוב והחליטה מוצא

 עזבה היא המיקרה לפני חודשיים
 מייד אילת את עזבתי ואני הבית, את

 אחרי אלא אחריה, לא בעצם אחריה.
הילד.

 והתחלתי בתשלום חופשה לקחתי
 אצל יסודי חיפוש עשיתי אותה. לחפש

 מכירים. אני או שהיא שידעתי אדם כל
 אותה, מוצא לא שאני ראיתי כאשר

 לי, משקרים שכולם לחשוב התחלתי
 כל אבל אחר. גבר באמת לה שיש או
 גם פניתי בלבד. הנחות בגדר היה זה

 לחפש וביקשתי למישטרת־חיפה
 אבל הילד, את לי חטפה היא כי אותה,

 כזה, בענייו מטפלים לא שהם אמרו הם
בית־מישפט. של צו אין אם

 אצל מתגוררת שהיא לי התברר אז
 ברמת- משיח, אליהו שלה, הדוד

 וקבענו שם איתה נפגשתי השרון.
 שאני כדי אחר, ליום נוספת פגישה
 לה לתת רציתי כי הילד. עם אפגש

 אתה ניהלתי הזמן במשך להירגע.
מיכתביס. וכתבתי שיחות
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חוייל ל טרמפ ן ת
״ 3י0

 יום־ להיות עמר בספטמבר 23ב־
 המיקרה הבן. של השלישי ההולדת

 לפני אחד יום בספטמבר, 22ב־ קרה
היום־הולדת.

בבועה. ממש הייתי תקופה באותה
 ואיך עצמי את לנתב כיצד ידעתי לא

 כל לה הצעתי הילד. של חייו את לנתב
 שניפרד, שנתגרש, — אפשרית הצעה
 את אקח שאני בילד, תחזיק שהיא
 היתה לא היא אבל שתחליט. רק הילד,

 רק היא החלטה. כל להחליט מסוגלת
היא הילד, את אקח אני שאם איימה

136 .•.(המשך.בעטוב

 שבו שבע, בבאר הקטן אולם ^
 בתי־ ומנהלי המפקחים התכנסו ^

 הס. הושלך ליום־עיון, הדתיים הספר
 הזאת מהחבורה מישהו העז לא מזמן
 על משתומם אני ״רבותיי, כך: לדבר

 מיפגשי־נוער נגד הנחרצת העמדה
 הדבר פירוש האם יהודיים־ערביים.

 שאנו בחינוך מאמינים אנו שאין
 שכאלה, תמימים מיפגשים אם נותנים?

 כל את להרוס יכולים המלא, בפיקוחנו
 — לתלמידים מעניקים שאנו מה

 מחנכים שאנחנו לכך סימן זהו אולי
גרועים?״

 חובש־ הנמרץ הדובר שפרן, בצלאל
 תיכון בית־ספר מנהל שהוא הכיפה,

 ממבטי־ נרתע לא באשדוד, דתי
 שהוא בטוח היה הוא סביבו. המבוכה
 אלא מהנוכחים. לרבים פה משמש

 השוררת והחשבון, הפחד שאווירת
 שבמישרד-החינון- דתי לחינוך באגף

 לאילמים. מזמן אותם הפכה והתרבות,
 בפרנסתם תלויים הדתים המורים

 הדני, יעקב האגף, במנהל ובקירומם
 שלידו. הקיצוניים העסקנים וחבורת

 כפירה של מחשבה וכל חריג ביטוי כל
 המנהל, של ללישכתו מייד מדווחים
עושי־דברו. המפקחים צבא על־ידי
 שקם היחידי כי הוא פלא לא לכן,
 דווקא היה )52( בשפרן לתמוך

 את בירך קיל יהודה המחנך פנסיונר.
 יישר־כוח. בבירכת מאשדוד המורה

 מביט האגף, בראש בעבר שעמד קיל,
 ובהקצנה בהידרדרות בעצב כיום

 הדתי, החינוך במערכת המתחוללות
הדני. יורשו, שלי בניצוחו

 אכן שפרן של החופשית לשונו
 בלישכתו צרורה. בצרה אותו סיבבה

 באשדוד ב׳ המקיף שבבית־הספר
 מיכתבים עמוס באוגדך מחזיק הוא

 מההוד־ כולם וממפקחיו. הדני מיעקב
 נזיפות, שתי ובהם האחרונים, שיים
 מישמעתי לדין בהעמדה מפורש איום

 מן פסוקים בצורת סמויים, ואיומים
 ומחריבייך ״מהרסייו כמו המקורות

מקירבך". הרע ו״וביערת ייצאו" ממך
 כשקיבל נבהל. אינו שפרן אולם

 דרש שבו קצר, מיכתב חודש לפני
 נכונים אכן אם להודיע-לו הדני ממנו

 הנוגדים לך, המיוחסים ״הדברים הם
 הרבנות הוראות ואת האגף מדיניות את

״שא לרגע. היסס לא הוא הראשית"
נו רקבמישטרים שואלים כאלה לות
 ברוגז רשם חומייני,״ האיית־אללה סח
לשולחו. והחזירו המיכתב גבי על

 שנה 25 זה מתוך שנה, 30 מורה ״אני
נגד נלחם אני ימיי וכל בית־ספר, מנהל

שלנשה
̂פצעים

ת  ש  זורה מאשדוד המנהל ר
 ממאירים פצעים כמה על אור *4

 שאינם פצעים במערכת־החינוך,
 אחד ינליד אם להגליד. יכולים

 אליו ויחזור מישנהו ייפתח מהם.
 כבר הספיק שממילא הזיהום. שוב

 חיוניים באיברים גם להתפשט
החברה. של אחרים

 אחראי אינו שפרן (בצלאל
 שלהלן. המצב לתיאור בהכרח
 הישירים הציטוטים במובן, מלבד,
מפיו).

אי: פצע •
מוינה נתוו מוינה

 מעמדו הוא הראשון פצע ך*
 דתי לחינוך האגף של העצמאי 1 1

 האגף, מנהל במישרד״החינוך.
 לשר- אומנם כפוף הדני, יעקב

 אינו אך המישרד, ולמנכ״ל החינוך
 יכולים הם ואץ על-ידם ממונה
 בידי נעשה שלו המינוי לפטרו.
 החינוך מועצת מיוחדת, מועצה
 הוא היומיומיות ובפעולותיו הדתי,

החוק. על״פי היטב. זאת לנצל יכול


