
הכחולים. והשמים הירוק הדשא רקע עד אדומים דגלים כעזרת צורות תצוגת עורכות הפועל נערות

 אנשים וכללו ביפו שהתנהלו להוראה׳ זים
 נסתכמה ההוראה בשטח ידיעתם כל אשר

 בוא 1 לקרוא יודע (״אתה וכתיבה. בקריאה
 המורים, מספר הוגדל כך !׳׳) מורה תהיה
 גרם האחרונות, השנתיים משך 750ל־ הגיע

אלה ממורים אחוז ששמונים קיימת לעובדה

 התעופה בשדה הופיעה כשלפתע כורסותיהם
 כשוטרים, עצמה את שהציגה אנשים קבוצת

 המכס) אנשי של (וגם הנוסעים כל ולהפתעת
 ספורות דקות מהמטוס, לנדאו שמואל הורד
 העוול על רטנו נוסעים כמה ההמראה. לפני

זה. חכמים לתלמיד שנעשה
 אחדי והלך במזוודותיו אחז לנדאו שמואל

 על משתויך שלוו כשחיוך המשטרה, אנשי
ן שחכתה למכונית הוכנס הוא פניו. והו בח̂ו
 מחירי באחד בתל־אביב. המשטרה למטה עבר

 בחפציו שנייה קפדנית בקורת נעשתה המטה
 נלקח אחר; חיפשו. גופו על ואף לנדאו של
 כביום להתפשט נתבקש המשטרה, רופא אל

 החליט ואז לבדיקה. מוכן ולהיות הוולדו
חטאו. על להודות לנדאו שמואל

התאמצות וללא זריזות ידיים בתנועות

 נומי שקית המרפאה שולחן על הניח יתרה
 ומתוכה נפתחה השקית ם״מ. תשעה באורך
 הציצו שממנה נייר עטופת חבילונת הוצאה

 לנדאו של במעיו בלום שהיה האוצר יהלומים.
יהלומים. קאראט 600 הכיל דגל נושא חודורוכ ״הפועל״ שוער

)7 מעמוד (המשך
 המה לוד התעופה בשדה אולם־ההמתנה

 כמת בו. נכנם לנדאו ששמואל שעה מנוסעים
 אף והתכוונו אתו ביחד שבאו התיירים מבין

 הצעיר התייר את הכירו הארץ את לצאת הם
 אולמות אל כוון היוצאים זרם הזקן. אדום
 כולם כוונו הקפדנית הבקורת ולאחר המכס

 על שחנה המטוס אל האדיבות המארחות ע״י
על בנחת הסתדרו הנוסעים רוב המסלול.

................................לקר׳ למדי
 שמצבו קובע ואני קופת־חולים רופא ״אני ׳'

תת ואל דאגה, כל מעורר אינו החולה של
 לרופא בחולון קופת־חולים רופא צעק !״ ערב

 של נדהם ציבור לפני חיימוף, ד״ר הפרטי
מר שלפני ברחבה שהתאסף חולונים עשרות

קופת־חולים. פאת
ה הרופא המשיך לקח,״ אותך אלמד ״אני
 לשוב ביגלמן לחיים ציווה בצעקותיו, עצבני
 אותו הרגיש האוצר, פקיד ביגלמן, לביתו.

מה שירד אחר בקיבתו איומים בכאבים יום
 קופת־החד רופא מעבודתו. בחוזרו אוטובוס

 של לדעתו בניגוד יחלוף הכאב כי קבע לים
 מוטב כי וסבר למקום שנזדמן חיימוף ד״ר

 מחשש לבית־החולים ביגלמן את להעביר
פנימי. דם שטף

מ למזלה התרשמה, לא ביגלמן של אשתו
 בעזרת בעלה, את העבירה הרופא, צעקות

 בג׳בליה. הממשלתי לבית־החולים צבאי טנדר
 קופת־ כרופא סברו לא הממשלתיים הרופאים

נו עיכוב כל ללא ביגלמן את ניתחו חולים,
בש החולה בהבאת אחרו שלוא הודיעו סף,
 כי יותר. לעזור יכולים היו לא מספר, עות
 היה האוצר פקיד שבקיבת האולקוס פצע

ה שמצב סבר עצבני שרופא שעה מפוצץ
דאגה. מעורר אינו חולה

רמת־גן באיצטד בהתלהבות ב״פועלייה״ צופים ״הפועל״ ובגי בנות

באיצטד מצטופף הרב הקהל
הארץ, ברחבי תלמידים אלף 25 המלמדים

*. מוסמכים בלתי הנם
ל הערבים המורים החליטו 1951 בינואר
 מנהלי (בעיקר צירים 30 בחרו הם התארגן.

הצטרפו יסוד, לועידת שהתכנסו בתי־טפר)
ה עמד חדשיים לפני המורים. להסתדרות

 אי־השויון עקב שביתה, על להכריז ארגון
 המורים של לזה הערביים המורים בשכר

שפרצה״ לפני נתבטלה השביתה העבריים.
 הסדר הבטיחו הפועל הועד שנציגי מאחר
הדעת. את מניח

 לתוצאה הביאה נתממשה, לא זו הבטחה
ה ועידתם בכינוס שעבר בשבוע שהתבטאה

 ההסתדרות באולם שנפתחה השניה ארצית
 מפ״ם איש מיכאל, דנא על־ידי בחיפה, ביתנו

ש־ צירים 50 המורים• מרכז מטעם ,40 בן
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לקרוא♦״ ■ודע ״אתה

 בוא לפני ישראל ערביי רוב כשנמלטו
 מעמד — מוריהם את עמהם לקחו צה״ל,

 לאו־ ושהיה מוסלימים הוא מבניו 70%שכ־
 היהודים המורים משהיו פחות לא מני־ערבי

ברו היו שנשארו הערביים המורים ציונים.
 הנהלה לתפקידי יותר מוכשרים זקנים, בם

חינוכיים. לתפקידים מאשר
 אחריהם השאירו הבורחים המורים אולם

 בצירוף המנדט, מימי לימוד ספרי מאות כמה
 לילדים לתת חינוך איזה :הבעייה בעייה.
 ערבי• חינוך האם י ישראל במדינת ערביים
 כיוון או חדש ישראלי כיוון בעל לאומי,

? ישראלי־מבולל
נהתרד, לא במדינה, היסוד בעיות רוב כמו

 ספרי לעבד ניסה החינוך משרד זו. בעייה גם
ב אולם הכלליים, למקצועות חדשים למוד

 ישנ _ הערבית והשפה הספרות שיעורי
 המורים נאלצו — הילד בחינוך שטחי־יסוד

הלאומ בספרי־הלימוד ולהשתמש להוסיף
ספ וגם המנדט• של והאנטי־ישראליים ניים
 אזלו הם — בנמצא ואינם כעמט אלה רים
מחדש. הודפסו לא שוב השוק, מן

א בו ה ״ הי ה ת ר ״מו  הצעת כשעלתה !
 הכנסת, במת על חינם חובה חינוך חוק

 עמד הערבי) המיעוט את גם כללה (אשר
ער מורים חוסר בעיית בפני החינוך משרד

 מורים 400כ־ בנמצא אז היו בסךהכל בים•
הארץ. בכל

מזור קורסים הוקמו : לבעייה הפתרון

 היהודיים הנזוריס רוב לגבי הדין הוא •
 גובר במזופר בכוונה שהוכנסו העיראקיים,

הערבי• החינוך למערכת זיזןלך

 כשזרועו סוסו, על רכוב בדד, נשאר פאול
הזה). (העולם דם זבה המינית

 ראשל״צ פרשקובסקי, אורי
חוש שאתם חושב שאני מה לחשוב לא

בים.

(הצופה). בקוריאה פשרה נוסחת מאבדים
חיפה הורביץ, רון

הישרז המוצא היכן

הת 1982 בשנת היה• כך שהיה מעשה
(הבוקר). במצרים והסדר החוק מוטטו

 רמת־גן דוים, יחזקאל
פארוק? של העשירית אשתו נספתה האם
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