מכתבים
)המשן מעמוד (3
נבוז ׳פזו לא שיטה ל?כת ולעשות הפננות
אצ? המסיוז ,כדי ?החזיר ילדים ?חיק ,היה
דות .במקום זה רצוי ??כת ?הטיה ?הורים,
ו?עזור ?הם בסכומי כסה.
בתי־החו?ים של הטיסיוז עוזרים רבות
?אנשים ,םב?י ?בקש טהם כ?? ?הסיר את
דתם .ישנם מוסדות רבים ש? הטיסיו! ?־
י?דים טפגרים וקשי־חינוד ,ש?וא ?א הם,
היו הרבה טראנריות ??א פתרון .אצ? ה־
טסיוז םש?םים עבור החזקת י?ר כזה כ־
? 80״י ,ואי?ו במוסר פרטי ,אחרי חור ש?
שנים ,טש?םים "? 250י ?חודש .ואיזה
מיפו? יפה ונקיוו במוסדות הטיסיוז!
א .עציוני ,חיפה

אנאלפכתים ברמת־גן

בהם עבד ולמד בחו״ל .נוסף לכר יש לחייב
את המועמד בבחינה תאורטית נוספת ,ש
תתבסס ע? הספרים הנלמדים באוניברסיטה
בה הוא טוען שלמד.
לפני שנה התלוננתי בפני משרד־הבריאות,
והעברתי להם שמועות שהניעו אלי בקשר
לניהול מוסד רפואי מסויים בפרדם־חנה.
משרד־הבריאות השיב כי התלונה עברה ל-
סנן־שר־הבריאווב אד מאז לא שמעתי דבר.
אברהם נייהויזר ,חיפה

הזקן והלל הזקן
מה חבל שלמאמר המכתיר את איש־
השנה ,לא בחרתם את פסוקו של הלל הזקן,
שאמר ,כאשר ראה נולנולת צפה על פני

פ .אנא״ב קורא במכתבו )העו?ם הזה
? (1357כ? ציבור האנא?פבתים ?בחור בו.
זאת צרות מוחין פו?יטית שאין כדונמתה.
בחרו בםפ?נתנו! א?ינו שייכים רוב רובם
ש? חברי־הכנסת ושרי הםםש?ה ,פקידים בכי
רים ומהנדסים ,ואפי?ו נדו?י הם1ע?ים .מם־
?נתנו היא םפ?נת השי״ן־תי״ו ,ה?וחםת
באל״ף־בי״ת.
בור־שטיין ,נשיא־כבוד ,רמת־ון
בע? הבית ש?נו ,מר גו?דשטייז ,ישב
וקרא בקו? את מדור המכתבים ש? העו?ם
הזה ,וכר הניע ?ידיעתנו תוכן מכתבו ש?
מר פ .אנא״ב .מיד תפסנו כי פ .אנא״ב
מתקשט בנוצות זרים ,כי אחרת ?א היח
יכו? ?כתוב את המכתב )אם הוא באמת
אנא?פבית(.
בתור אנא?פביתים טהורים דאננו מיד
?הזהיר את כ? חברינו מגייס חמישי זח,
המשתו?? במחננו ,והנראה כאחד מאיתנו.
?כן ניגשנו ?מר נו?דשטיין וביקשנו מטנו
?חבר מכתב ?עיתון ו?הודיע ע? העניין.
אב? מר נו?דשטיין ,היודע עברית ע? בוריה,
אמר שנם בעיניו נראה ס .אנא״ב כאחד
מש?ו ,כ?ומר שדווקא יודע קרוא וכתוב ,ו?כז
אינו מעוניין ?ריב איתו? .בםוף< הסכים
אדון רבינוביץ ?כתוב ?נו את המכתב ,תמו
רת עבודת־הנקיוז שגעשה בדירתו החדשה.
אנא?פבחים יקרים! הזהרו מאנשים הנר
אים בתוככם כאנא?םבתים םוש?םים!
אורנה גבאי ,בשם האנא״ב הטהורים,
רמת־גן.
עצתו ש? פ .אנא״ב היא עצת אחיטופ?.
מה? ,הקים םם?נה חדשה דווקא עכשיו,
אחרי שהצ?חנו ?ח
דור ?צמרת ב? המם־
?נות הקיימות?
א? יחשוב איש
שזו התפארות־שווא.
די ?הסתב? במעשי
טםש?תנו ,כדי לה י-
ווכח שרק אנאלפב־
תים נמורים יכו?ים
?נה? מדיניות כ
זאת.
אני מכתיב מכתב
זה ?טזכירתי .כא־
נא?פביח אמיתי? ,א
היה ?י קושי ?הת
עשר בישרא?.
שלמד ,אביבי,
תל־אביב

חוץ מזה

תכשיטים עדינים ושעונים
תמצא ו אצל

״שרגא״
עבודה עצמית כאיכות מעולה
רחוב דיזנגוף  , 102תל״אביג

למדו מקצוע נעים ומכניס!
נפתח קורס
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אני אב ?ששח ילדים ,שהגדול ביניהם
נמצא בצבא .יש ?י ראייה ?קוייה ,וחוץ
מזה עברתי שני ניתוחים ויש ?י אישורים
מהרופאים שאסור ?י ?הרים יותר ם־25
קילו.
חוץ מזה גם אשתי חולת בשתי ידיה,
ואינה מסוגלת לעשות כלום.
אני מקב?  100לירות לחורש בתור פועל-
דחק ,וחוץ מזה עוד כמה לירות מביטוח
ולשכת הסעד .יחד ? 145״י .ביקשתי מקצין
העיר תמיכה ,והוא דוחה אותי בלד־ושוב.
אני מבקש ?תסור בי או לשחרר את בני
מהצבא ,שהוא יוכל ?תמוד בי.
חוץ מזה ,אם המצב לא ישתנה ,אאלץ
להכניס את ילדי למסיוז.
עמוס סאסי )פהלון( ,יד־הטעביר
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סלפנים שכמותכם
הנכם מושחתים ,נוכלים מדופלמים ,רמאים
מעולים ,משתפי פעולה עם כל כנופיות
המושחתים שבמדינה .הנכם אויבי הצדק ו
היושר והאזרחים התמימים הנותנים בכם
אמון — נופלים לבסוף בפח שלכם .סילפתם
את מקום מנורי בחתימה על מכתבי למערכת
)העולם הזה  .(1352אני לא נר ברחובות,
אלא בראשון לציון.
יעקוב אזולאי ,ראשון לציון

כתי בושות
אני יושב הרחק מהארץ ,קורא את העולם-
הזה ,ומתברר כי תל־אביב ,העיר שלמענה
נלחמנו ,הפכה ממש לבית זונות )העולם ה
זה  .(1350אל אלוהים ,האם המצב הוא
באמת כמו שמראה התמונה בעמוד  ?13האם
כל בית שני הוא בית בושת?
לשם מה נפלו ממיטב חברינו במלחמת
העצמאות? כדי לספק בתי פנישות לתל־
אביב בממדים שכאלה? כשאנו ,הישראלים
בחו״ל ,קוראים על כל זה ,מתעורר בנו
חשק לא לחזור ארצה לעולם .איזה בושות!
מנחם גל ,פלורידה

טעות על חוד הסכין

במדור אנשים )העולם הזה  (1355כתבתם
כי הנסיך עבדאללה ,בנו של הטלר חוסיין,
נושא את הסכין של אב הסב .זה לא נכון.
הנכון הוא שזה סכינו ש? סבו של הסב.
כי הנסיך עבדאללה הוא בנו של חוסיין
בן טלאלל בן עבדאללה בז אל־שריף חוסיין.
נם הסכין הוא לא סכין ,אלא פניוז־קרם.
נעים גלעדי ,אשקלון

גורלות נפגשים
מדי פעם אתם מנלים כוכבות ישראליות
חדשות .אני זוכר עוד את הזמנים כאשר
זיוה שפיר־רודן התנוססה על שערי העולם
הזה כסתם־חתיכה :והנה ,אתם רואים ,היא
נעשתה לבסוף כוכבת קולנוע מפורסמת .נם

הצילו את אכזיב

למרות הצהרותיהם החוזרות ונשנות של
חברי הוועדה לענייני אכזיב ,שהקימה ה
ומיה לשיפור נוף הארץ ,כי ״אין בכוונת
איש להרוס את הכפר״ ,הרי שתור כדי
פירוט נוסף הודו מר לוינסוז — בשיחה
עמי — ומר ינאי ,בשידור ב״קול־ישרא?״,
כי ע? מנת לערור סקר יש לפנות את ה
הריסות .והרי הכפר כולו ,עקב ה״טיפו?״
שקיבל משד שנים מידי המועצה ונופים
אחרים ,נמצא במצב הרום למחצה ,ותור
ימים מספר לא תשאר בו אבן ע? אבן.
מר אריה לוטן ,בשידורו ב״קול־ישראל״,
ערד התקפה אישית עלי וכל שהיה לו לומר
היה להתריע בפני כי אל לי לחשוב עצמי
לגורם כלשהו בענייני הכפר.
אני מקווה שאכויב כולה ,מפעלי והצעותי
?שיחזור הכפר לא יפלו רק בשל אמביציה
אישית ורצונם של אנשים טסוייטים לשמור
על יוקרה מדומה.
אלי אביבי ,אכזיב

בדיקה רפואית
• יסודות האנטומיה
• תורת העיסוי )מסג׳<
• עיסוי פללי — חלקי ותרגילי*
• עיסוי ספורטאים
השעורים הם בבוקר או בערב
)לפי בחירה(
תעודת גמר ניתנת לגומרים

המים בנהר :״על דאטפת אטפוד — וסוף
מטיפיך יטופוז!"
יובל רותם ,ירושלים

לאחרונה אירעו מספר מיקרים ,המעוררים
דאנה חמורה באשר ליעילותו של משרד־
הבריאות .פרשת .הרופא־המדומה״ מאשקלון
אינה היחידה .במו עיני הייתי עד למשפט
דומה ,שהתנהל לפני כמה שנים נגד רופא
שהועסק על־ידי קופודחולים בטירה .האיש
טען כי הוא רופא ,אלא שתעודותיו אבדו.
אד האוניברסיטה בחו״ל ,בה סיפר כי למד,
הודיעה כי לא היו דברים מעולם.
לדעתי חפתרון הוא שכל מועמד לרפואת
יציג ,פרט ?תעודותיו )אותן אפשר לזייף(,
גם הוכחות נוספות בצורת עדים מהמקומות

לידן

ז׳נט

עליזה נור ,טלכת־היופי וסננית מלכת־המים
לפני רמה שנים ,החלה עתה בקאריירה קול
נועית.
נזכרתי בכל זה כשהסתכלתי על סגנית
מלכת־המים ש? השנה ,ז׳נט לוי ,הדומה דמ
יון מפתיע לשחקנית הקולנוע האיטלקיה,
סופיה ?ורז.
יוסף קורן ,רחובות
השוואתו של הקורא קורן ,בין ג׳נט לוי ל
סופיה לורן — ראה גלופות.

זבות הקדימה כמדור זה תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.
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