
אשכוז׳ דניאלה

איזון
חוזר

 ילדים. 2.85 ממוצעת יהודית למשפחה
 יושבי 95,000מ״ שמרבית להניח סביר לכן,

באו מתחלקים השבוע א' בכיתה הספסלים
 סגדוויץ״, ״ילדי בכורים, בנים בין שווה פן

 אותם עובר שאדם חוויות יש זקונים. ובני
 אם וגם יחיד לבן אם גם בחיים. פעם רק

 התחושות את זוכרות כולן ילדים, לעשרה
 ה״שי־ רגע — לספטמבר 1ב־ המיוחדות

 האחרון וילדה הראשון ילדה של — לוח"
הספר. לבית ברק־

★ ★ ★

אפ אלינו... תחזור שפלשתין ״ברגע
 ״הגורל בינתיים, ערפאת, יאסר אמר רוש",

 פיתרון לחפש אותו שהינחה הוא העיוור
 התיכון". המזרח של ״שוויץ של לבעייתה

 הפוליטית המפה של השמאלי שהאגף לפני
כד היו״ר, מבשורת המידה על יתר יתלהב

 בארץ האזרחים מלחמת פרוץ עד לזכור: אי
לכ נהגו והאמריקאים האירופים הארזים,

התיכון". המזרח של כ״שוויץ לבנון את נות
★ ★ ★

 ש״צריך ביילין יוסי ד״ר של הבשורה
 אינה אחוזים" 6־7 של לאבטלה להתרגל

 בפה אמר ביילין שד״ר היא האמת פה. הבל
 רב זמן כבר עושה שההסתדרות מה את מלא
 החולי שורש ב״כור״, נרחבים פיטורים ע״י

 ערכי: אלא כלכלי, איננו העובדים במשק
 רואים לא ההסתדרותית התעשיה קברניטי
 של ביותר היין־ הנכס את הייצור בפועלי
 העובדים משק ושל בכלל, ישראל מדינת
המע על כנטל רואים הפועלים, את בפרט.
 לכל לזרוק שצריך מטען־יתר מעיו רכת,

 של הדגל נושאי על להקל בכדי הרוחות
 5ה* הקומה את בעול הנושאים סוציאליזם,

הפועל. הועד בית של
★ ★ ★

מצט חבורה מוקף שיארוזלסקי אומרים
ש נאמנים, של והולכת מצמת  הגדול חל
 ואלנסה לך שגם אומרים פולניים. יהודים

 מה בטוח לא יהודים. ויועצים סגנים מוקף
 בטוח כמעט ולכאן, לכאן אבל, יום, יוליד

לכישלונות. באחריות ישאו שהיהודים
★ ★ ★

 פיקודיו שועלי אמציה של דבריו פי על
פי מה מאד". ישרים תמימים, ״חוואים היו

 עם ישרים נהיה בוא בעיניו? ״ישר״ רוש
 גם בעברית, פקודות שנתן מי עצמנו:
 רע מה בתרגום. הקולומביאניס את ״קרא"
 אמריקאי, הדרום הסופר פעם אמר בכך?

 ידע לא לעולם תרגום שהקורא קוטזי, ג׳ון
 בסיפורת. הופרו חברתיים קודים איזה

 האפריקאי, או אמריקאי הדרום בסיפור
 הקודים מה לדעת זר לארס שבעתיים קשה

 כללי בארצם. אצלם המקובלים החברתיים
 בכל זהים אינם התנהגות וכללי המשחק
 הללו, הקצינים של היסוד הנחת העמים.

 למעורבים יושר תעודת היא צבא שנוכחות
האמצ וכשרות המטרה לכשרות וערובה

מושר צה״לית מסורת על מושתתת עים,
 כלל תופסת אינה זאת צה״לית מסורת שת.

 טהר השלישי. בעולם המרינות ברוב וכלל
 בעיניו הישר ישר שחוואי חברות -ש הנשק?
קור הם יריבו. של עיניו בין ישר — יעשה

אישית". דוגמא ״לתת לזה אים

טל עליס טו בלי

הביתה חוזוים
 נתן, אייבי הביתה. חוזר הוא סוף כל סוף
 העולם רחבי בכל הדהדו בהן שנים לאחר

 רעש, לנפגעי שלו העזרה מבצעי צילצולי
 — השונות ביבשות מלחמות או טבע אסונות
הש סוף עיתוני דפי מעל אייבי לנו מודיע

״ה השם: את הנושאת בתשלום במודעה בוע,
הפואנטה. את שהבין שלי״: סיוט

בפו הריכוז במחנות ביקורים שני לאחר
 שמעתה הבין עיניו, במו בזוועות כשחזה לין,

 לעמו־ מכוונת להיות דאגתו צריכה ואילה
 אדיר מידה בקנה טבע אסונות שום וזהו. שלו
בתוצ הצפיה כמו אותו זעזעו לא שיהיו, ככל
 כבר הוא כעת במלואו. האנושי הטירוף אות

 השואה. את להנציח חשוב כמה עד מבין,
 ויהודי. ישראלי לכל ממנה הפחד את להחדיר

 מסוגל אחד, מעוות שמוח לכך מודע להיות
 ביותר הגדולה הזוועה על לחזור זעמו בחמת

 הרי והאנושות האנושות. בתולדות שנעשתה
מתקדמת... רק

שלו, במאמר במפורש נאמר לא זה אם גם
 עם השלום את שניבא השלום" ״טייס הרי

ביקו בעקבות מטמורפוזה כעת עובר מצרים,
 שורותיו בין המצוי והמסר באושוויץ. רו

 ישראל עם מילה. מכל וחזק מוגדר ברור,
 יכל הוא. להישרדותו לדאוג כל קודם צריך

 תהפוך הארץ, שמאלני של התיפיפות־הנפש
 מדם, ועקובה רלוונטית לא טפלה, לבדיחה
 דבריו, את יממש דראושה הכנסת כשחבר

 מדינה בעד הם ומפלגתו שהוא הודיע בהם
 הכבושים. השטחים כל על פלשתינאית

 כפי בים, מקומה — שישראל היא וכוונתו
הפלסטינית. באמנה שהוצהר

 ועי- ,עשתונותיו את שיאבד לפני רגע אז
 בארץ כיהודי להתקיים וזכותו חייו את מן

 השלום" ״טייס עצמו מוצא אבותיו, מולדת
 על דעתו לתת הישראלי, הציבור את מזהיר
 בתוכו מאגר לאומי, הוא המסר זו. סוגיה
 לפני ״הצילו״ וקורא העם, שכבות לכל פנייה
מדי. מאוחר שיהיה
הפא מסתופפי כל המסר את יקלטו ואם

 וכל בוגרשוב ״גלריה" שיינקין, ברחוב בים
תק עוד יש המחוננים(לדעתם), היאפיז שאר
 של נוסף טבח לקורבנות נהפוך לא ואז ווה.

בנדודי שהגיעו הערבים שבטי של העליהום
 הארץ בעלי את לראות ורוצים הלום, עד הם
בים. או מתים הזו

בזמן? זאת יבינו האם אך

ליונים ב
בלו אוהב אני מיד: להבהיר חובה

נים.
 צהובים בלונים. אהבתי ילד כל כמו

 או מגומי וקטנים, גדולים וכחולים,
 אהבנו חברי, כל עם ביחד מסבון.
 בלונים. ולהעיף למסור לבעוט, לשחק,

הת כולם סוף. אותו היה בלון לכל
ות הפיצוץ רעם הפחיד תמיד פוצצו.

 ואמיתי, גדול, משהו לראות כאב מיד
איננו. פשוט היה. כלא נעלם ושלי,

רבים כמו אני, האחרונות בשנים

ה בשנות אדם לראות מופתע אחרים,
 רחוק לראותו, מוזר בלונים. מפריח ס*

 בלונים בניפוח משתעשע הילדות, מגיל
 כן, על יתר הסוגים. מכל הצבעים בכל

מפ בראש עומד האיש שאותו מתברר
בתפ אוחז ואף בישראל, גדולה לגה

 מכירים כולנו בממשלה. בכירים קידים
שמו. פרס אותו.
 אינו בבלונים משתעשע שפרס זה

 יותר מטרידה מנוחתי. את מטריד
 על בלוניו את ממלא שהוא העובדה
 לא עוד זה גם אך חשבונך. ועל חשבוני

 בלוני גורל גם כך בלון כל כגורל נורא.
 של בלון מתפוצץ וכאשר פיצוץ! פרס.

 ילדים. בלון של פיצוץ אינו כבר זה עם,
 מפחיד, יותר הרבה יקר, יותר הרבה זה

כואב. יותר הרבה
 פרס של בלוניו התפוצצו כאשר

מזי ובלתי קטנים עוד היו הם בעבר,
התיכון״, למזרח מרשל ״תכנית כך קים.

חי ״אוניברסיטה פועל״, לכל ״מכונית
 הלביא״, ״חלופות המשימה״, ״כוח נם״,

ול לגליל ״הפנים הצמיחה״, ״תכנית
 ועוד. ועוד הירדנית" ״האופציה נגב״,

 או? המציאות פוצצה תמיד למזלנו
 היה הנזק קטנים. כשהיו עוד הבלונים

 שרידי נמרחו פרס של פניו על קטן,
אמון. אי בו הצביע והעם הבלון,

 לזכור. צריך הדעת בדיחות למרות
 בחי- פרס של בלוניו התפוצצו אילולא
 עד ומתנפחים מתנפחים היו תוליהם
 מביא היה הפיצוץ גם אז ענק. למימדי

 פרס, של הגדול בלונו אם עצום. לנזק
 ביצוע, לשלב מגיע היה הבינ״ל, הועידה

 כולל כפוי לפתרון נקלע היה ישראל עם
 ישראל וכפ״ס. פ״ת עד גבולותיו הסגת
 וחלשה, קטנטנה למדינה הופכת היתה
לחיסולה. ערבית להתקפה מיידי פיתוי

 כאשר שבעתיים להזהר עלינו לכן
 כשר החדשה בגלימתו פרס, מחדש

 צריך לכן פרס־בלון. אופנת את האוצר,
להי באר־שבע עיריית ראש רגר, ו איז
 מיליון. 8 בסך בלון רואה כשהוא זהר
 להזהר מטבריה פרץ יוסי צריך לכן

הב למראה מוקסם כשהוא תשעתיים
 מועף, דולר מיליון 15 של הגדול לון

שמעון־בלון. ע״י אגב בהערת לעברו
 הבטחת שהיא איזו תתגשם כבר אם

 הבטחת זו תהייה פרס של מיליונים
 לאלי באשקלון למרינה המיליונים

 זוהר יחיאל את מפלגתו. חבר דיין,
 ניסיון: ללימודי לשלוח אפשר מנתיבות

 שממתינים האוירית התעשייה לעובדי
 הסטודנטים לראשי הלביא, לחלופות
הלי שכר לביטול שממתינים מהמערך

אחרים. ולרבי* מוד
 עוד היא הבעיה - הלאומי במישור

״צמי של הבלונים מכל חריפה. יותר
 ו״אוטובוס הבירוקרטיה־ ו״חוק חה״

 מאות נשלפים־נזרקים המנכ״לים״
מיל מאות עבר. לכל דולרים מיליונים

 לכור מיליונים עשרות לקיבוצים, יונים
אקר לתחנות מיליונים בונה, וסולל
המנכ״לים. אוטובוס של בדרכו איות

 ושומר אחראי אוצר שר במקום
 ומסוכן. פזרן אוצר שר קיבלנו קופה

 להטוטן. קיבלנו כלכלי מנהיג במקום
 במקום קוסם, קיבלנו גזבר במקום
 בעיניים. חול קיבלנו כלכלית תכנית

בלונים. קיבלנו כלכלה במקום

גטניו ענת

לשמאל משמאל
 הרעה השישית הלימודים שנת היא השבוע, שהחלה הלימודים שנת

באוני לסטודנטים ועד הגן מילדי הירוק. הקו שבתחום לתלמידים
 החי- כשר עדיין שמכהן מי שכן, ברסיטאות.

 מיודענו הוא שנים חמש כבר נוך״והתרבות
נבון. יצחק מר —

ממשל מימי עור נבון של ה״כריזמה" על
הצדק סרחנותו על ז״ל, דוד־בן־גוריון של תו

 באי למצוא אפשר ותככנותו, הלה של נית
 בעוד זה. מסוג עניינים המתעדים כתבים אלו

 יעידו המצטמקת החינוך למערכת נזקיו שעל
 מערכת המקוצצות, הלימוד שעות אלפי

 מאוזלת מיואשים שהורים האפור", ״החינוך
 שושני ד״ר בניהם. השכלת להצלת יזמו היד

 חינוך חוק הטובעת. הלימוד ספינת את שנטש
 הוא גרוטסקי(כידוע שהפך — חינם החובה

 הלימודים רמת וכמובן, חינם). ואינו חובה רק
ופוחתת. ההולכת הכללית
נבון מר ידי על הוכחשו ולא שהוצגו כפי מהמחדלים חלק להלן

שעבר: בשבוע ״מוקד" בתכנית
 אלף שלושים מאה ובמילים: — קוצצו לימוד שעות 130,000 א.

רעב. שבת לא נבון כה. עד קוצצו לימור שעות
 לשוק ועברו הולם, תשלום קיבלו ולא מאחר פוטרו מורים ב.

 עוזרות מטפלות, ביטוח, כסוכני ומורות מורים למצוא ניתן החופשי.
דמעה. מחה — נבון וכד. זבנים בית,
 לימוד, שעות פחות מקבלים תלמידים כלומר עלה. הלימוד שכר ג.
 מלאה. תמורה כלא כסף יותר לשלם נדרשים והוריהם השכלה, פחות
 שכר דולר כאלפיים השנה לשלם הנדרשים סטודנטים על לדבר שלא

הפגין. לא נבון דולר... אלפיים לימוד.
 מודעות בעלי הורים — אפור״ ״חינוך — הישראלית ההמצאה ר.

 הנלמדים במקצועות העשרה לחוג ילדיהם את שולחים כספית ויכולת
 בין הפער גדל כמובן כך ואנגלית. מתמטיקה כמו ספר, בבתי

 הוא הפיתוח בעיירות לתלמידים הרגיל הלימוד השונות. האוכלוסיות
אחד. אף של החלום הוא נבון שחור״. ״סיוט
 להתווכח. אפשר טיבו על גם קצר. והפך נעלם הארוך החינוך יום ה.
 המשרד: מנכ״ל ממשרת שהתפטר שושני ד״ר אותו שהגדיר כפי

שמריה״. על קופאת לזמננו, רלוונטית לא היא החינוך ״מערכת
 את כלומר, המזרח. עדות מבני 14^ רק מגיעים לאוניברסיטאות ו.

 החינוך, כשר היום ועד המעברות המצאת מימי נבון שעשה הדרך
בה. שטעה אפשר שבכלל יודה לא שהוא כמובן ברגל. עשה כנראה

 והכל החינוך. ממשרד לאלתר וינותק נבון מר יטולטל — ובכן
 לדרדר הזו לשערוריה המאפשרת במיוחד, ומפלגתו המפלגות אשמת
לאמוד. קשה לעתיד הנזקים כשאת שנים, חמש כבר אותנו


