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 קלים פיתרונות לנו יש לנבחר. הבוחר
וחינוך." שיכון חברה, לבעיות

 ממים־ שפרש נעים, רענן בא אחריו
להשת הצליח שלא אחרי לגת־העבודה

 קרא לרשימתו לכנסת. לרשימתה חל
 שמנות. ע״חת, מושבים, — מע״ש
הרשי קמה התארגנות של חודש אחרי

 את מכיר הוא אופטימי. היה נעים מה.
הפוליטי. המישחק כללי

דיעות
ד■1לו3ה

והשטיח
פלסטי[■ה

 ישראל הגיעה ע1זמד
 העולמי לשיא

 נשים בתמותת
ממחלות־לב.

 הבלונדי, הרתי, המישטרה ״קצין
 הקלסתרון היה זה הארוך,״ האף בעל
 לכך בנוסף התחתון. העולם בחוגי שלו
 גם זה קצין־מישטרה כי לספר, ידעו הם

לבגי־ארם. כמו לעצירים מתייחס
 על שהתלונן לעציר, נתן הוא פעם

 קופסת־הסררינים את רעב, שהוא כך
הבית. מן שהביא
 מתווך־ לעצור לא ביקש אחרת פעם
שהמ מכיוון בעבירה, חשוד קרקעות

 טייס של אביו גם היה נכה, שהיה תווך,
 ש־ סבר וקצין־המישטרה בחיל־האוויר

הבן. תיפקור על ישפיע האב מעצר
 רז־ למיכאל שעמד מה זה אולי

 היוצרות משהתהפכו שטיינקריצר,
 נעצר זיגל, בנימין יחידת איש רז, והוא,

 ללא רבים ימים נחקר בתואנות־שווא,
 ראשו על מים שופכים כשחוקריו הרף,
 לכול־ ומבקשים ער אותו להשאיר כרי
שא תיקווה מתוך עבריינים בחברת או
לשעבר. בקצין־המישטרה יפגעו לה

 דווקא העבריינים פחות. קילו 10
 מן רז משיצא אבל יפה, אליו התייחסו
 קילו עשרה שאיבד גילה המעצר

 עז רצונו וכי האפיר ששיערו ממישקלו,
 שהוא הסוג מן מעשי־נבלה לחשוף

 כיום ,45ה־ בן רז קורבן. להם נפל עצמו
הס לא ולהיסטוריה, לאזרחות מורה
מעשי־נבלה. סתם בחשיפת תפק

 (בהוצאת במחדליה מדינה בספרו,
 למטיף רז הפך עמודים) 276 המחבר,
עצמו. מטעם למבקר־מדינה בשער,

 כאשר התחיל הכל .32ד!־ במקום
ול בצה״ל, שיריונאי ניצול־שואה, רז,

 במישרד־התיירות, ביקורת איש שעבר
האז לחיים פנה וחוקר, קצין־מישטרה

 מב־ קפה ביבוא כוחו את וניסה רחיים
ראזיל.
 בא- שחיתויות בשורת אז נתקל הוא

 על־ירי אותן לחשוף מיהר גף־המכס,
הע ובכך לעיתונאי, העוברות מסירת

 שעד אנשי־המכם, חמת את עליו לה
 לכך ודאגו תיק, עליו הלבישו מהרה

הפ ללא חקירות של יום 16ל־ שייעצר
מדעתו. רז יצא במעט שבהם סק,

 מיספר שנים בטוח, איננו עריין רז
 כבר הרשויות אם פרשה, אותה אחרי
 לפני נשלחה למשל, כך, ממנו. ירדו

 כ־ כמורה כיום המשתכר לרז, שנתיים
 מטעם דרישה לחודש, דולר 450

 מיליון לתשלום מס־ההכנסה שילטונות
וחצי. שקל

להמ לרז מפריע לא זאת שבכל מה
כי המדינה. מחרלי על ולהתריע שיך
 בשיא אוחזת שישראל הדבר קורה צד

 ממחלות־לב? בתמותת־נשים העולמי
 בדירוג נמצאת שישראל קורה וכיצד
 פי על המדינות בדירוג כך כל הנמוך

 ,32ה־ תושביהן(במקום של רמת־החיים
)י31ה־ במקום הנמצאת קובה, אחרי

 שורשיה הם ומה שטיחים. 509
שב בכך אולי המדינה? הידרדרות של

 רכושם את בוזזים נטלו ימיה ראשית
הא מן שברחו הפלסטינים של הנטוש

 האפוט- אחד בזמנו שהעיד כפי רץ?
 הנטוש: הרכוש על הראשונים רופסים

נעז ערביים בתי־אב אלף 50מ־ ״יותר
 הגיעו מחסני־האפוטרופוס אל אך בו,
שטיחים!״ 509 רק

 רע־ משלח השטח, את רז סורק וככה
 ב־ להסתפק הממשלה יונות־ייעול(על

 להסתפק העיריות על מישרדים; 12
ומ תושב) אלפיים כל על אחד בפקיד

האז של מצבו שיפור על רעיונות עלה
 בהטבות יזכה משוחרר חייל (כל רח

דולר). אלף 15 בשווי

רז חושף־מחדלים
ש מס־הכנסה מילין! חר

 ספרו את רז מסכם הפלא למרבה
 הדבר ״למה אופטימית: בנימה דווקא
 עליו ביצה. לעבור שחייב לאדם דומה?
 מיכנסיו את ולקפל נעליו את לחלוץ

 ישמור, שלא ומי בבוץ. להתלכלך ולא
נקי!״ להגיע במקום מלוכלך, יגיע

נוער
 הולו־ס יום

דשמיויסטיס
 בכלא. ישבו שניים רק ■
שוחרר! האחרים כר 1
 החובה מן בשקט 1
 בשטחים לשרת 1
הכבושים. |

₪ עידלדד יופי
חודשים שלושה שנה, לפני קרה זה

שמיניס 23 האינתיפאדה. פרוץ לפני
 רחבי מכל בנים, 10ו־ בנות 13 טים,

לד שלא משר־הביטחון ביקשו הארץ,
 הכבושים. בשטחים לשרת מהם רוש
 הצבאי בשרות רבה חשיבות רואים ״אנו

עלי תפקדו אם בצבא־הגנה־לישראל...
 נאלץ בפעולות־דיכוי, חלק לקחת נו

לסרב.״
המקו החותמים מבין שלושה רק
 יום־ההו־ לחגיגת השבוע הגיעו ריים
 כיכר־ בשולי ליוזמה, שנערכה לדת,

הצ בינתיים אך בתל־אביב. דיזנגוף
 ונשלחו ליוזמה, חותמים 130 עוד טרפו
מיכתבים. חמישה עוד

המשתת מן חלק כשקט. הסכם
 סמל־השלום, בעלות חולצות לבשו פים
״הל הסיסמה בעלות חולצות אחר חלק
מגול כרזות ובידיהם הכיבוש!" אה

גלות.
הגי שהתקבצו, אחרי אחדות דקות

בנחי גבאי. מתי השוטרת למקום עה
 לפנות החבורה על ציוותה רבה שות
שיון קיבלו שלא מכיוון המקום, את  רי

להפגין.
 אלא הפגנה. זאת היתה שלא אלא

 צורך אין החוק ועל־פי מחאה. מישמרת
 על עולה אינה המישמרת אם ברישיון

 החוק, את הכירה לא השוטרת איש. 50
קצין. שיבוא עד להתפזר הורתה כן ועל

 למקום הגיעו אחדות דקות אחרי
לח שהתירו נוספים, שוטרים שלושה

של מישמרת־המחאה את לקיים בורה
הם.

 להתלהט. הרוחות התחילו כבר אז
הצעי את להרחיק ניסו ושבים עוברים

לה ניסו לגדף. התחילו מהמקום, רים
 חצי סמים, נוער מהם ״חצי שלטים. צית
 זו היתה ברוסיה דפוקים! נוער מהם

 רק ולא בכלא, שנה 30 מקבלת
 אחד. צעק הערבים!״ כל עם מזדיינת

 אותם בלעה כאילו נעלמו השוטרים
האדמה.
מלפ המיכתב חותמי ממחצית יותר

 שניים לצבא. בינתיים התגייסו שנה ני
 מכיוון הצבאי, בכלא ישבו כבר מהם

 הכבושים. בשטחים לשרת שסירבו
 לעימותים מלהיכנס נמנע הצבא

 להסכמים, כולם עם והגיע מיותרים,
הירוק. הקו בתוך ישרתו שלפיהם

להת החבורה ממשיכה היום עד
 של קורת־הגג תחת לשבוע, אחת רועע,
 חבורה, יצרו הם אירגוני־המחאה. מטה

חד צעירים הזמן כל מצטרפים שאליה
שים.

 על במקום חתמה )17(אנקרה לימור
 צודקים. שהם חושבת ״אני המיכתב.

 ישלחו אם בכלא לשבת אהיה-מוכנה
אומרת. היא הירוק.״ לקו מעבר אותי

 בפברואר הוא. אף חתם לוי רונן
 כבר בעבר להתגייס. אמור הוא 1989
 לשרת סירובו בשל אולם לשרת, נקרא

 הצבאי שרותו נדחה הכבושים בשטחים
פעמיים.

 אותי, לשלוח ינסו אם הפעם, ״גם
 שאהיה להסדר איתי להגיע רצו אסרב.

 בין ההבדל מה הכבושים. בשטחים נהג
 דבר? אותו לא זה צבאי? לנהג חייל

 לא אבל חייל, להיות רוצה אני סירבתי!
בצבא־דיכוי.״ ולא כובש חייל

 חיילים גם בלא־מדים. חיילים
 לא כיכר־דיזנגוף. בשולי שם, הסתובבו

לא חוק, יפרו שלא כדי במדים,

השמיניסטים בהפגנת כפצועים מאופרים ואופק, לרמן מפגינים

 כדי באו יבלטו, שלא כדי פעילים,
 שאיכפת להראות כדי נוכחות, להפגין

להם.
 לרמן יוני העצרת, ממשתתפי שניים

כפ ונראו פניהם את איפרו אופק וטל
 שיש לאזרח להזכיר שותתי־דם. צועים

 איזה ועוד — לתל־אביב מחוץ גם חיים
חיים!

חינוך
*ם1שטיי1א״

קטנים
 מפגי פחדו המחוננים ■
 במיסגרת ההתחרות 1
 להם נמצאה מיוחדת. 1
אחרת. מיסגרת |

₪ כד דלג?
 בא־ אחד בפוטון הטמונה ״האנרגיה
 היא דו־תחמוצת־הפחמן לומת־לייזר

 עשר כפול שתיים שבע נקודה אחד
 וולט. אלקטרון שלוש מינוס בחזקת
 כמו כמה, פי חזק הגבישי הרובי לייזר

הספקו." גם
 מפיו ארוך הסבר מתוך קצר קטע זהו

 של ללייזרים המורה פלדי. יצחק של
ביאליק. באורט כיתת־המדע

 מצ־ לתלמידים נורא. שיעמום
 מאז היו גבוה, איי־קיו בעלי פון־הארץ,

 משיעמום סבלו הם בעיות. ומעולם
הנ בכיתות בעיקר בבית־הספר, נורא

מוכות.
 היא הקיימת מיסגרת־הלימודים

 הפעמון: בשיטת הפועלת הטרוגנית,
 של קטן אחוז חלשים, של קטן אחוז

בינו הכיתה של ורוב־רובה מחוננים,
 המתמיד והקיצוץ חוסר״התקציב ניים.

 מיסגרות הקמת כמעט איפשרו לא
 ואם הפעמון, של לשוליים מיוחדות

 בדרך־כלל הושקע הוא תקציב, היה
בחלשים.
 פועלים רבות שנים מזה כבר אמנם,
המ למחוננים, חוגים בחיפה בטכניון

 הארץ, צפון מכל נוער אליהם רכזים
די. בהם שאין ברור היה אולם

 קריית״החינוך מנהל פיינשטיין, זאב
 שנים שלוש ״לפני ביאליק: רט1א

לתל מיוחדת כיתה להקים החלטנו
ייחו נפרדת, מיסגרת מעולים. מידים

 שבין והחכמים הטובים את אספנו דית.
 לקורס־ אותם ושלחנו ט', כיתה תלמידי

 משמעותית בצורה תיגברו שבו קיץ,
 לגבש וניסו והמתמטיקה, האנגלית את

בכיתה. עצמם
 לא־ הפתעה לנו נכונה הקיץ ״בסוף

 המשתתפים־לעתיר מבין איש נעימה:
 בה. חלק לקחת רצה לא בכיתה

 הפורשים. הסבירו כך ,ההתחרות,׳
 אווירת־לי־ נוצרה מדי. קשה ,היתה
נעימה.׳ לא מאוד מודים

 מיס־ להפעיל שיש למסקנה, ״הגענו
 אחרת. בצורה אולם למחוננים, גרת

 את ילמדו המיוחדת בכיתה התלמידים
 ילמדו ובנוסף רגילה בכיתה השעות כל

המדע. בכיתת
 ניסינו לכיתת־המרע הבאים ״את
ההז ובאותה לכן, קודם כבר להכין
 השיעמום. בעיית את פתרנו גם דמנות
 פרוייקט בתוך כיתת־המדע את כללנו
 המצו־ לפיתוח ,הפרוייקט בשם גדול

 אוספים ג', בכיתה מתחילים יינות׳.
 יכולת בעלי תלמידים בתי־הספר מכל

 מושגי־ להם ומקנים גבוהה, לימודית
הש בהמשך מתמטית. במחשבה יסוד
רובו פיסיקה, קצת גם לומדים הם נים

 בכיתה מגיע העיקר ומחשבים. טיקה
י'.״

התוצאה? מה
 רט1בא 2י׳/ מכיתה עמית שי

 בשני מתרכזים אנחנו ״כרגע ביאליק:
 ופיסיקה מחשבים — עיקריים נושאים

 לייזרים. בעיקרה שהיא מודרנית,
 בשש להיבחן היא הסופית המטרה
 היחידות חמש — פיסיקה יחידות

 בליי־ מיוחדת שישית ויחידה הרגילות
 את מעלה נוספת יחידה כל זרים.

 בחינות־הבגרות, של הסופי הממוצע
 להתקבל סיכויינו את יוצא, וכפועל

 לומדים גם אנחנו גבוהים. ללימודים
 שפה מחשבים, על הפרולוג שפת את

אינט לפיתוח עתידי בסיס שתהווה
ממוחשבת." ליגנציה

266537 הזה העול□


