
 חוכמה לא זה יפים ״אנשים כתוב:
הי בתלם שהולכים אלה את לאהוב,

 אי־ ושעושים ואומרים שחושבים שר,
 ללמוד צריך הדבר. אותו תמיד תך

וה והשונה הלא־מוכר, את גם לקבל
 עמוק־ יפים, אנשים יש כי והזר, אחר

בפנים." עמוק
 בית־ מבוגרי אחד כתב השיר את
 מהי דמוקרטיה להבין שהשכיל הספר,
ללמד החליט שמישרד־החינוך לפני

 פרגוד •לימוקרטיה
האחות מהדר ״){ג

 כל בבוקר. ורבע 8 שעה
באו נקהלים בית־הספר תלמידי 1 1

הריצפה. על ישובים הגדול, לם

 חברי מהאולם. התלמידים יוצאים
 בר־ נעמי המורה בעזרת ועדת־הקלפי,

 החברתי הנושא על האחראית המס,
 הנושא את שטיפחה ומי בבית־הספר,

האו את לסדר פונים ,.השנה מתחילת
לם.

 מקופסת־ עשויות קלפיות שלוש
 פינות בשלוש הוצבו מאולתרת קרטון
 גבי על לפניהן, האולם. של שונות

 מונחות ועליהם המגשים, הונחו שולחן,
 25 המועמדים, שמות של חבילות

שנ הפרגודים, הונחו לפניהם במיספר.
 בתי־ שלושה של האחות מחדר לקחו
 כושר למופת. האירגון שונים. ספר

 ביטוי לידי בא והמעוף היצירתיות
מושלם.

גלית ועדת־הקלפי? תפקיד מה
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ד בחר
בכיר

ר □117111 ח י ח  רוצה ערן ערה. תעמולה ניהלו וניר ערן 1ך1ר
 הצילצול של המוסיקה את לשנות 111 1 11^ 11 #1111111

 חסר היה לא הומור לשנות. רוצה הוא מה ידע בדיוק לא ניר להפסקה.

בו. לעסוק רוצה שהיה הדבר לא זה שפוליטיקה החליט כבר ערן בשלטים.

 מאוד עסוקים היו ועדת״הקלפי חברי שלושתהקלפי ועדת
שמות, הוסיפו רשימות, בדקו האחרון. בשבוע

ביעילות. שיעור מהם ללמוד יבול מישרד־הפנים קלפיות. אירגנו

 הגדול המאורע לנוכח ההתרגשות
 שזהו הילדים, של פניהם על ניכרת

 של רצוף שבוע אחרי רגע־השיא להם
 וציבעונית אגרסיבית תעמולת־בחירות

המועמדים. של
 את שאירגנו ועדת־הקלפי, חברי ז 1

מקו את תופסים מערכת־הבחירות, כל
 שהוכן הנשיאות, שולחן מאחורי מם

 המישחק את משחקים כולם עבורם.
 המבוגרים. של כללי־הטכס לפי בדיוק

 של ודימיון מעוף אין חידושים, אין
ילדים.

 פותח ד', כיתה תלמיד גלילי, יואב
 תלמידת שניר, לי יום־הבחירות. את

 יוס־הבחי- תקנון את קוראת ו', כיתה
 סוערות מחיאות־כפיים אחר־כך רות,
 חיה בית־הספר, מנהלת הילדים. של

בני הראשונה השנה לה שזו אלטרץ,
 ניכר התלמידים. את מברכת הול,

 רוצים טוב, רצון מלאי שהם בכולם
 ליצור רוצים יום־הבחירות, בהצלחת

חרשה. מסורת
והברכות, הנאומים כשהסתיימו

 אם ברשימות ״חיפשנו ר: כיתה שקד,
 רשומים, היו שלא תלמידים חסרים
 מגאנג׳י, רותם הרשימות." את ותיקנו
לי ללכת צריכים ״היינו ב׳: כיתה

הבחירות.״ בנושא שיבות
מתבצ שהדברים בדרך נעשה הכל

 רשימות־ הוכנו המבוגרים. אצל עים
 פינקס־בוחר, תלמיד לכל הוכן בוחרים,

 לחוק־ הדומה תקנון־בחירות נכתב
 מחמיר אף אולי לכנסת, הבחירות

ממנו.
תל כל לבחור יכול התקנון על־פי

תלמי רק יכולים להיבחר אולם מיד,
ומעלה. ד׳ מכיתה דים

 תחילה ילמדו אלה הקטנים? על ומה
חשי את יבינו דמוקרטי, הליך מהו

 האחרות בוועדות עבורה יתרגלו בותו,
 יוכלו לכשיגדלו ורק בית־הספר, של

לבחירה. לעמוד
 בחירות נערכו לכן קודם שבוע

נק השונות. בוועדות הכיתות לנציגי
ועדת־ ועדת־עיתון, ועדות: ארבע בעו

 מתלמידי אחד כלנוטיסי־הבוחר
כר״ קיבל בית״הספר

 הכרטיס ללא ההורים. אחד בידי שעוצב טיס־תלמיד
בבחירות, כנהוג לבחור. התלמיד היה יכול לא

 ועדת־הפסקה־פעילה־וטיפוח בריאות,
מכולן. החשובה וועדת־הספורט,

בר מאוד לזה מתייחסים ״הילדים
 ״יש אלטרץ. המנהלת אומרת צינות,"
 לנושא. ורגישות מיוחדת תכונה
 חברת־ילדים, לבנות היתה הכוונה

לכן. קודם בבית־הספר כאן היתה שלא
 חברת־ילדים ליצור רוצים ״היינו
 החיים את שייטיבו החלטות שתחליט

 שלנו דברים לשנות יכולים הם כאן.
הרגל." הם

 הראשונים היו א׳ כיתה תלמידי
 ״הסברתי צופן: עירית המורה להצביע.

 אחד ילד נבחר בחירות. זה מה להם
 למועצת־התלמידים. כמשקיף מהכיתה

 ילד בחרתי. אותו. בחרתי אני בעצם
 ילד אותו, שאוהבים ילד פעיל, שהוא

 להם הראיתי דברים. לעשות שיכול
 מועמדים הגיעו שלי. תעודת״זהות

 תע־ ערכו עצמם. את והציעו לכיתה
הסבר הגדולה. בהפסקה מולת־בחירות

 הם נבחרים. צריכים מדוע להם תי
 שיחליטו כדי נבחרים שצריך אמרו

עבורנו.
שעב־ משום הנושא, על יודעים ״הם

₪ צפריר ציד; צלפי.
08 בעמוד (המשך ^

 בראשונה בחר. שהתלמיד אחרי הפינקסים הוחתמו
 כ־ בפינקס ולא בוחר בכרטיס השתמשו בחייהם

 שלא מי ההורים. של תעודת״זהות או פינקס״חיסונים
מימיו. גאווה ראה לא התלמידים גאוות את ראה

בבית״הספר, החינוך על האחראית ברהמס נעמיהמארגנת
 היא הבחירות. יום אירגון את עצמה על נטלה

המועצה. החלטות על לה שיש הווטו בזכות להשתמש שלא הבטיחה

גזגגזגגי&נ לקלפי מעטפה
אטומה. מעטפה בתוך פתק״ההצבעה את לקלפי ניס
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אחת זכות לא ואף בו היו איסורים
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1 לתלמיד.
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