
מכתבים
ערכי מכפר ברכה
 ערבי, מידיד קיבלתי מיספר ימים לפני

 מיב־ עראבה, מכפר בבארנה אל־דין צאלח
 נוגעים הם כי ממנו, קסעים תירגמתי תב.

לכולנו:
.״. המח את שיפתור לה׳ תפילה אני .
 על עדיף השלום ליהודים. ערבים בין לוקת

 וכדאיים טובים יהיו החיים אז המלחמה.
.יותר . .

. . . ידי יחסי־אנוש ישררו העמים בין .
 את ולכבד לאהוב ילמד אחד עם דותיים•
 ,השני.׳
טובה! שנה

 ב• הרצליה ליטוינסקי, אריאל

ז לכפרות
 (ציפורים צורכי־הדת אספקת עבור תודה
עו יש סוף־סוף ו).622 הזה העולם בראש,

לכפרות! פות
אשדוד לכני, צבי

מסוכנת ציפור
 אורי של בסקירתו כי להיווכח, הופתעתי

 נדירותה, שלמרות אחת, ציפור חסרה אבנרי
 ליונה. דומה היא אין למדי. מפורסמת היא

 מצויידת כלי־נשק, המחוסרת ליונה, בניגוד
ב המצוי מסוכן בכלי־נשק הנדירה הציפור

ומוחצת. קוטלת היא ובו פיה
 העיט של כלי־הנשק דומה. אינה לעיט גם

 לבולבול היא דומה במיקצת לעין. גלויים
 היא ושיטתי. מאורגן הבילבול אצלה אך

הבולבול. את אף לבלבל מצליחה
 רע!״ ״רע! לצעוק היא נוהגת העורב כמו

 מהעורב, ואילו חיים. שוקק שלה הרע אך
המוות. ריח נודף כידוע,

 לכיס. במיקצת דומה שהיא אומר הייתי
 שלנו הנדירה הציפור נוהגת לה, בניגוד אך

 בלילה. וגם ביום גם לעבוד
 י העברי שמה מה לי תגידו שמא

כנפיים, במשק
תל-אביב רחובות, דרור

החסידות: נגד
 ברפש חיה היא זקוקים. אנו לחסידה לא

 כולה — אחת רגל על היא עומדת אם ואף
 והטיפשים הקטנים הילדים כל מזמן זוהמה.

התינוקות. את הביאה שהיא מאמינים לא

עראבה ככביש ככארנה אל־דין צאלח
מדר שתסור היא, ואמיצה חכמה אם לכן,

קו־הנשרים. אחר לחפש ותתחיל כה
ירושלים תואר, ללא ציפור

 עיט לו קוראים שבעברית — הנשר גם •
עוף־טרף. הוא —

המשפטנים הכשלת
 בעת למשפטים הסטודנטים הכשלת לעניין
 של כישלונם ):1619 הזזז (העולם בחינתם

 מיק־ בשלושת ב׳, שנה מתלמידי אחוז 70
 במסכת אחד פרט רק הוא צועות־החסימה,

ועיוותים. בלאגאן רישעות, של
למשפ בפקולטה נפתח החולפת בשנה

 פחות בו. נרשמו רבים מסלול־יום. טים
 פורסמה תחילת־הלימודים לפני משבוע

 23 מתוך כי התברר ואז מערכת־שעות,
 ה־ לפני הן 14 רק בשבוע שעות־לימוד

ב החל — אחר־הצהריים ותשע צהריים
 במיקרה, אלו, כי למזכירות! נוח זה חמש•

תלמידי־הערב. של שעות־הלימוד
 בלי בפנינו ציינו המרצים רוב זאת: מלבד

 להכשיר האוניברסיטה מטרת ש״אין הפסק
 אקדמי.' מיקצוע ללמד אלא עורכי־דין

 וחסרת־ הילדותית קשיחותו את לזה הוסיפו
 טימטומן את מזכיר־הפקולטה, של הטעם

יתבינו. — החביב הדיקאן ואת הפקידות של
תל-אביב משפטן,

למשפ הסטודנט של והכתובת השם •
במערכת. שמורים טים

מיני חינוך
 )1620 הזה (העולם השנה ראש בגליון

 דברים והיפוכו מין הכותרת תחת פירסמתם
 או שני ממקור שנשאבו לי נראה אשר

 מעוותת. העניין והצגת שלישי
הוצגתי ולא דוקטור אינני (א) ובכן:

 בבעיות דנתי בהרצאתי <ב) כזה. בתור
 בעיירות- בגיל־הנעורים, תרבות־החברד,

 י־ שסכנת־הטיפול טענתי (ג) הפיתוח!
 המיני החינוך לרבות — שונים נושאי״חינוך

בהם. מאי־טיפול גדולה הדיוטות, בידי —
 למחצאין״ ש״פסיכולוגים טענתי גם (ד.)

 על-אף — משיועילו יותר להזיק עלולים
 תלמידות־ של בפסיכולוגיה מקוצר קורם

הסמינארים.
 לספק למחנכים לנו שאל טענתי (ו)

 בחינוך בתחום־הטיפול למדריכות מתכונים
 חינוכית גישה על המלצתי (ז) המיני.

ישר. שכל קצת על המבוססת
 מתנגד אני אבל מיני. לחינוך מטיף אני

למיני־אמת.
 ירושלים שמואלי, אליעזר

והחסידים האוטובוס
או יציאת הדתית, המסורתית ההלכה לפי

 אבל ראשון. כוכב צאת עם מותרת טובוסים
 מרכס. קרל חסידת שהיא דך, הנהלת לפי לא

 הקפיטל, של השולחן־ערוך לפי נוהגת היא
 ,5.30ב־ יוצאים שהאוטובוסים אומרת זאת
קודם. לא אם

הז וחצי, 5 בשעה ביולי, 20 שבת, ביום
רב להפגנת עד הייתי עיני. למראה דעזעתי

התרבו המהפכה נוסח לפי וחסידיהם, נים
 בפינת התאספו חסידים המוני בסין. תית

 את לעכב כדי דיזנגוף, וכיכר פינסקר רחוב
רוצ ״גזלנים, בקריאות האוטובוסים תנועת

 וכשהנהגים בשבת.״ תסעו לא פושעים. חים,
 האוטובוסים על בהמוניהם התנפלו המשיכו,

 שבאה למשטרה הודות הדרך. את וחסמו
שפי שנמנעה להגיד אפשר המקום, אל מייד
דמים. כות

 שומרי־הש־ את לשאול לעצמי מרשה אני
 לנהגים, תביעותיהם את היפנו מדוע בת,

 זכות באיזו מנהליהם? פקודות לפי העובדים
ו פושעים הללו, במילים אותם מעליבים
רוצחים?
ב המהומה. את המשטרה הרגיעה הפעם

 תפקידה כזה, מיקרה שיקרה הבאה פעם
לדין. אותם ולהעמיד המפגינים את לעצור

 תל-אביב אהרליך, ז׳ק

המפריעה הטלוויזיה
 הממלכתית אות־הטלוזיזיה על דובר רבות

 שבמישדריה, הצורמת מוסיקת־הרקע ועל
 לפני וחצי כשעה

תחילת־השידור.
 הסברים שמעתי

כו ומשונים, שונים
 מפיו שיצא זה לל
בכ שר־הדואר של

 אך ובעצמו. בודו
 חסרי־מישקל כולם
 לסתור סתם ובאו

 האזרח טענות את
 תפיסת־ על המתלונן

הקו.
 האחראים יואילו
ל בטובם להסביר

 תכלית איזו שם
ממשי הם סמוייה

 ולשדר לצפצף כים
 דואר־יש־ האות את

לא ניכר זמן ראל,
התוכנית. גמר חר

 יכול הכושי — שלו את עשה כשהכושי
ללכת!

נפד־סבא סהר, דוכי

רב? מיהו
 הקורא של טעות לתקן לי יורשה־נא

 כי הסובר, )1613 הזה (העולם רינתי זכאי
 המשמש, אדם רק ייקרא ״רב״ בתואר

ברבנות. למעשה,
 על־ שהוסמך לאדם ניתן ״רב״ התואר

 בל להלכה, — בו להסמיך שכשר מי ידי
 רב כל — ולמעשה כרב: שהוסמך אדם
מוניטין. בעל

״יורה, הביטוי את תימצא כזו סמיכה בכל
)6 בעמוד (המשך

חינם!צירין־דנד מד-
ה חובב ב! קפ מינה עלית טו תך מז ה או ס טי  ל

ת תחמיץ אל לאירופה.  כל זו! נדירה הזדמנו
א: לעשות עליך אשר הו

ת תויות 3 הסר .1 או פס קו מס קפה צנצנות או מ  נ
״עלית״.

ת גב על ציין .2 ח ת א  שם וכן וכתוגתך שמך את התויו
ת וכתובת  במשפט כתוב הקפה. את קנית בה החנו

 קפה מעדיף הנן מדוע — שהיא) שפה (בכל קצר
״עלית״. נמס

ת 3 את הכנס .3  עלית ״עם עליה ציין למעטפה, התויו
 בע״מ, עלית הכתובת לפי ושלח לחו״ל", טיול —

תל״אביב. ,9117 ת.ד.
 מעטפות של מוגבל בלתי מספר לשלוח יכול הנך .4

 מהן (שבאחת תויות 3 תהיינה מעטפה שבכל ובלבד
ם יצויינו לעיל). הנזכרים הפרטי

ת על ם ההגרלה .1968 באוקטובר 31ל־ עד להשלח התויו קיי ת ב ת
מוסמכת. ועדה בפיקוח 1968 נובמבר
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ה בכרטיס שולחיהן את תזכינה בגורל שתעלינה המעטפות 100 ס  טי
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זוכה. לכל תשלח אישית והודעה בעתונות יפורסמו הזוכים כל שמות

זה. במבצע ישותפו לא צפת, בע״מ, מזון) (תעשיות ״עלית״ עובדי

שית בחירה ה תאריכי של חופ ס טי ת שנה למשך ה ח א


