
ב: א. מ. ד־ר בי א ל- ת נו

 ו ו פ מ ר ד סבון על ממליץ אני רבות ״שנים
בעתיד״• עליו להמליץ וממשיך

ביאליק: מקרית ג. א. ד־ר
ה שסבון מצאתי אישי שימוש ״לאחר

 לפני עליו והמלצתי מצוין ן ו פ מ ר ד
ת הו מ ת א הילדים, לגבי בשמושו להרבו
לרחצה.

: י. פ. ד־ר ן ג ־ ת מ ד מ
א ן ו פ מ ר ד ״התכשיר  עבור נפלא פשוט הו

ת הילדים של הרך העור קו תינו  ממליץ ואני ו
זה״ בתכשיר בשימוש שקט בלב

. ד״ר . ל : א ת פ צ מ
ם ן ו פ מ ר ד ב שנים זה משתמש ״אני קו מ  ב
שפחה לכל רגיל סבון  מן מרוצה ומאד המ

התוצאות״•

: ז. פ. ד״ר ב י ב א ־ ל ת מ

בפרק גם ן ו פ מ ר ד מ מרוצה מאד ״אני
ה ק הפרטי״• בשימוש וגם שלי טי

תיא. בחברת שמורים הרופאים שמות כל •

להנדסה וה1פרהג0ה בית
להנדסה ערב מכללת

 66/67 הלימודים לשנת הרשמה
בפקולטות:

זיהו1ל11[|וו,וון[11ן־אל(|ווד הנדסת
31-11..£.א.ו 1ורי מהנדס התואר לקראת

.ו/*.ג/5•£. 01.״בניו הנדסת
בניו מהנדס התואר לקראת

ה הנדסת ש וא6.וו:>תנ
מכונות מהנדס התואר לקראת

־!ק.ו.וענ*0ז1. .£ייצור הנדסת
ייצור מהנדס התואר לקראת

שנים 3 הלימודים משך .״
 מעשית עבודה כוללים הלימודים

המכללה במעבדת י
 ; ! בערב 5־7 בשעות א-וז ביסים והרשמה פרטים

המכללה בסשרר׳
ך ר ח ד ת ה פ ו ק א ,126 ת ״ ; הקריה) (מול ת

ש העיקרי הנושא היה בדיוק שנה לפני
 ש־ הרע לשון חוק הצעת אותנו: העסיק
ושנוע אונא ומשה יוסף דוב על־ידי בושלה

 החרדה הזה. העולם את לחסל בפירוש דה
 היתד״ אזרחים רבבות בלב עורר שהוא

 להצלחתה העיקריים הגורמים אחד ספק, בלי
ב חדש כוח — הזה העולם רשימת של

בחירות.
המחריד? לחוק מאז קרה מה

 מיגר־ סל על וקיים, שריר הוא זה ברגע
 בית־המשפט שופט בראשות ועדה עותיו.
 להגיש שנתבקשה ויתקון, אלפרד העליון

 את הגישה אומנם החוק, לתיקון המלצות
 דעות שמיעת אחרי לממשלה, המלצותיה

השלי עתה אבנרי). אורי של (ביניהן רבות
 ובקרוב הצעות־התיקון, את הממשלה מה

ה דמות תהיה מה הכנסת. לאישור יוגשו
התיקונים? בו שיוכנסו אחרי חוק׳
 החוק ציבור: על הרע לשון •

 שלם, ציבור על הרע לשון הוצאת כי קובע,
 ועדת רוב יחיד. על הרע לשון כדין דינה

 לאום, לפי זו אשמה להגביל המליץ ויתקון
 אנו ואילו תעסוקה. או עדה דת, מוצא,
 הממשלה כליל. הזה הסעיף את לבטל הצענו

 לנכון ראתה לא ואף לבטלו, לא החליטה
 החליטה, זאת לעומת הוועדה. דעת את לאמץ

 על־ רק יוגש זה סעיף לפי כתב־האישום כי
בהסכמתו. או לממשלה, המשפטי היועץ ידי

 הקיים החוק :מת על הרע לשון •
אח שפורסמה אדם, על הרע לשון כי קובע

 חי. אדם על הרע לשון כדין דינה מותו, רי
הממש ואילו זה, סעיף לבטל הצענו אנחנו

 הרע לשון תהיה לא לפיו תיקון מציעה לה
 לקובלנה או אזרחית, לתביעה עילה מת על

 מסויימים, קרובים בקשת לפי אבל פרטית.
 באמצעות כתב־אישום להגיש יהיה אפשר
 בדרך הממשלה, קיבלה כאן המשפטי. היועץ
הוועדה. המלצות את כלל,
 הקיים החוק :לפירפום אחריות •

 גם יהיה לפירסום האחראים בין כי קובע,
 לעתון. הרע לשון דבר את שהביא האדם
ה ושל העורך של לאחריותו בנוסף זאת,

 את לבטל הצענו החומר. את שכתב עיתונאי
 לשון דבר את שהביא האדם של אחריותו

ש מי של אחריותו את וכן לעתון, הרע
 הרע לשון אותו לפירסום כ״האחראי הוגדר

 של האחריות את להשאיר הצענו בעתון״.
 שינוי עתה מציעה הממשלה בלבד. העורך

 יבוא לפירסום״, ״האחראי במקום קל־ערך:
 שהביא מי פירסום״. על בפועל שהחליט ״מי
 לעיתון החומר את

באח לשאת ימשיך
 זו ובצורה ריות,
מקו על פחד יוטל
 של אינפורמציה רות

העיתונים.
״ראש סעיח •

ס :המערבת״
בפי כוון זה עיף
ה העולם נגד רוש
במע רק שכן זה,

 תואר קיים זו רכת
 לבטלו הצענו כזה.
 את רק ולהשאיר בליל,

 זאת העורך. אחריות
הת והיא ויתקון, ועדת המלצת גם היתד,
מע .,ראש המילים הממשלה. על־ידי קבלה
החוק. מן יימחקו רכת״
והמוכרים: המדפים אחריות ס
 הרע לשון בשל באחריות כי קובע, החוק

 בעל גם ישאו יומי) עתון (להוציא בדפוס
 את מפיץ או שמוכר מי וגם בית־הדפוס

 בין הפלייה הנהיג אשר סעיף זהו הפירסום.
 כתבי־עת. ושאר שבועונים ובין יומי עיתון

 את לבלוע היומיים לעיתונים לעזור כודנתו:
 נגד רק מכוון שהחוק הנחה מתוך הגלולה,

ויר שבועונים להשוות הצענו הזה. העזלס
 ויתקון ועדת גם יומיים. לעיתונים חונים

כך. על המליצה
 אף והיא זה, עיקרון קיבלה הממשלה

 ויתקון: ועדת מהמלצות יותר מרחיקה־לכת
ש רישום, ינהל שהמדפיס דרשה הוועדה
 העבודה, מזמין את לזהות ניתן בעזרתו
 אינה הממשלה מאחריות. לשיחרורו כתנאי
זה. תנאי על עומדת

 החוק :המשפט הליכי פירסום •
 לאסור השופטים על למעשה, מטיל, הקיים

 לשון הוצאת על משפט של ההליכים פירסום
המ ויתקון ועדת ואילו זאת, שללנו הרע.
 רק לבית־המשפם סמכות מתן על ליצה

 השלמתה. לפני עדות של פירסום לאסור
והחוק אלה, דרישות קיבלה לא הממשלה

 אפשרות מתן הוספת תוך כנו, על יישאר
זמנית. הפירסום את לעכב גם לשופטים

 לאפשר דרשנו :התובע חקירת •
 מעשיו, עברו, אופיו, בדבר הנפגע חקירת

 בכללה. הרע ללשון נוגעים אלה כשפרטים
 את להעריך כדי ביותר הטובה הדרך זאת

 אינה הממשלה הרע. מלשון הפגיעה מידת
 יהיה אי־אפשר לה וגם זה, עיקרון מקבלת
כזו. חקירה לערוך
 של 14 סעיף :האמת *בד ערכה •
תנאים מספר דרושים כי קובע, הקיים החוק

 פירסום על להגנה
ל לפירסום הנחשב

התנאים: הרע. שון
א הוא שהפירסום

ש לכך ונוסף מת,
 עניין בפירסום יהיה

הפיר־ וכי לציבור,
 מתחום חרג לא סום

עניין. לאותו הדרוש
 תהיה כי הצענו, אנו

בלבד: אחת הגנה
א הוא שהפירסום

 לא הממשלה מת,
 יסודי עיקרון קיבלה

שי מציעה היא זה.
ייא לציבור״ ״עניין שבמקום פעוט־ערך: נוי
ה את מבטלת גם היא ציבורי״. ״עניין מר

חריגה. על הוראה
הר הצענו לב: בתום פירשום •
 ועדת בתום־לב. פירסום על ההגנה חבת

 זו במיסגרת לכלול מצידה, הציעה, ויתקון
ה את לפרסם הנתבע החליט שבהם מיקרים

 להאמין היה שסביר ראיות, יסוד על חומר
הס הנפגע לבקשת פירסם ואם באמיתותן,

 בנסיבות התנצלות בצירוף הכחשה, או בר
 לקבל לנכון מצאה לא הממשלה מתאימות.

זו. המלצה
החוק עיקר הן האחרונות הנקודות שתי

 מעשי. שינוי שום יונהג לא ובשתיהן —
 כל ואת הפרשה כל את לסכם אם לבן,

 הבחירות ערב הממשלה שנתנה ההבטחות
בחוק שינויים הכנסת בדבר השישית לכנסת

 כמד, יוכנסו הכל בסך לקבוע: אפשר —
מלב רחוקים השינויים אך רצויים, שינויים

החוק. של היסודית החומרה את טל
★ ★ ★

 הבכירים העובדים אח־ אלי צילצל השבוע
בשמ לי הודיע הוא היהודית. הסוכנות של
מסחרית חברה מייצג הוא מעתה כי חה,

 הזוהמה כל עם גמרתי השם, ״ברוך גדולה.
שם.״
 עשרים אחרי להתפטר, אותו דחף מה
עבודה? שנות

אליך,״ שטילפנתי הסיבה בדיוק ״זאת
האחרו שהדחיפה לך, לומר ״רציתי השיב,

הת הסוכנות. על שלכם הכתבות היו נה
 בפי עצמי ואת הסוכנות את לראות חלתי

 גבר, להיות החלטתי אותנו. רואה שהציבור
 לתאר יבול לא אתה המסקנות. את ולהסיק
 יותר הרבה הוא שם. המצב מה לעצמך

 עליה. שאין רק לא שפירסמתם. ממה גרוע
עליה.״ תהיה שלא כדי הכל עושים

 ירקרק, כרוז לידי הגיע עצמו יום באותו
 חברי של הארצי התא הנהלת על־ידי שהופץ

 נאמר היהודית. הסוכנות עובדי בקרב מפ״ם
 מעברים קמו ועובדיה הסוכנות ״על בו:

ממ הזה העולם ואנשי הימין אנשי שונים.
והר בלתי־מרוסנת השמצה במלאכת שיכים
 ,הדואגים׳ מצד זו השמצה דוחים אנו סנית.
ה השמצה בה ורואים העם, לענייני הללו

 עליהם היסודות מן באחד לפגוע מכודנת
 נדחה בבוז שלנו... המפואר הבניין בנוי
והמשמי המלעיזים של אחיתופל עצת את
 זרם לאחרונה קטן גם ואם למיניהם, צים

ה דרכי ואף רבה, דאגה כדי עד העליה
 עלייה לזרמי נקווה — אבלות התיישבות

וכו׳. גדולים...״
ל הדואגים מפ״ם חברי אז עד יעשו מה
 מישהו האם שלנו? המפואר הבניין עתיד
בינ לעשות מת שאין מפני יתפטר מהם

תיים?
ה עובדי ורשאים ״זכאים הכרוז: עונה
 לגבי הנהוגים עבודה תנאי לאותם סוכנות
וההסתדרות.״ המדינה עובדי
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