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ת יום 71 ארצו ח ב הברי
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 משולבות הבוקר כתות
תיכוניים. בלימודים

5—8 ,9—1 : והרשמה פרטים
ם ו ק י נ כ ט י ל ו פ

 17 ברנר ת״א,
̂  30 לוין שמריהו חיפה,

9 42 ביאליק רמת־גן,
1 56 סוקדלוב חולון,
0^ 24 הרצל נתניה,

במדינה
)12 מעמוד (המשך
 לתרום חייב תושב ״כל לרשימה. הצטרף
 גם אלא שלו, ביתו לניהול רק לא ממרצו
הכלל.״ ענייני לניהול

עירונית, מישרה מחפשים אינם שלושתם
 גם הם למועצה. מקירבתם טובות־הנאה או

 המוניציפליים: בחיים נוסף חידוש מבטיחים
 יהיו הם למועצה׳ שלנו נציגים ייבחרו ״אם

הו נקבל לא בבוחריהם. ורק אך תלויים
 בתל־אביב, היושב מפלגתי ממרכז ראות

 הסכמים לפי בערד השלטון גורל את והקובע
 כלל־ ממיסחר כחלק אחרים, מרכזים עם

ארצי.״
 יסתכם, התנועה מרכז עם שלהם הקשר
ה והכוחות המומחים ברתימת בעיקרו׳

 — הצעירה בתנועה המרוכזים מקצועיים
 בשבתש בהן ייתקלו שהם הבעיות לפתרון

העיר. במועצת

שק המ
 השני הצד

המטבע של
 על השפעה ישנה הישראלי לאזרח האם
 כך: על התשובה יופיו? על או כספו צורת

ולא! לא
 המדינה, בולי על השפעה אמנם לו יש

 יכול אזרח כל כי ביופיים, בעולם הידועים
של הבולים ציורי על במיכרזים להשתתף

החדש הלירה מטבע
מעבירים מחליטים, דנים,

 זה. בשטח מקצוע בעל אינו אם גם ישראל,
שונה. הוא המצב לכסף, שנוגע מד, בכל אך

 לשוק הוצא השבוע זה. וגם זה גם
 אחת, ישראלית לירה של בערך חדש, מטבע
נר צבי והגרפיקאי רולי סטודיו ידי מעשה

צורתו? את קבע מי קיס.
 ביתן: רמה ישראל, בנק דוברת הודתה

ב המקיף סגור, מיכרז פי על נעשה ״זה
 נסיון, בעלי גרפיקאים כעשרה כלל דרך

 מעולים.״ מקצוע כאנשי הידועים
ב ציבורית ועדה בהצעותיהם? דן ומי

 ויתקון. אלפרד העליון השופט של ראשותו
 כמו וציירים, גרפיקאים ישנם זו בוועדה
 אחרים, ומומחים דיין, ורודי ארדון מיכאל

 ועורך להמן, ארנסט לאומי בנק מנהל כמו
לוריא. טד פוסס, נ׳רוזלם האנגלי היומון
החל את ומעבירים מחליטים, דנים, אלה
 ישראל, בנק לנגיד המלצה, בצורת טתם,
הורביץ. (״דוליק״) דויד

המתכ הלירה האחרונה: החלטתם תוצאת
 נחושת של מנתך העשויה החדשה, תית

 המטבעות מן השונה תמונה), (ראה וניקל
מס שאינה בכך בישראל, הנהוגים הקודמים

 התמר, או המנורה, כמו אחד, בסמל תפקת
 מנורה גם סמלים: שני בתוכה משלבת אלא
רימונים*. וגם

 הלירה אמנם עוררה רבים גרפיקאים בקרב
ה לגבי אולם אסתטית, התנגדות החדשה

חסרו כל עם נחמה: בה יש הפשוט אזרח
ה הנייר משטרות יותר יפה היא נותיה׳
ל עדיין קשה שבכיעורם עתה, עד נהוגים

התחרות.

דיעות
\ הכל

 מה עוד תהיה לא כבר הזאת ״המדינה
 בימים שמיר משה הסופר ניחש שהיתר,!״

ששת־הימים. למלחמת שקדמו
 הזאת והמדינה המלחמה, פרצה כך אחר
היא שהיתה. מדינה אותה אינה באמת

נמצ דוגמתם אשר ריסונים, שלישיית *
 מתקופת עתיקים, ישראליים בשקלים אה

שני. בית
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