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המטוס הטופי
 ונמרצת מיידית בתגובה לנקוט עלינו

ב הנמצאים המטוס חטופי שני לשיחרור
 הנסיון הטורים. שבי

 יחסם מהו הוכח
 לשבויים הסורים של

 יום כל ישראלים.
 השניים על העובר

 בכלא או בדמשק
עי יום הוא תדמור

 רק נוסף. נויים
שצע יאמין אוויל
 דיפלומאטיים דים

מ לתוצאות יביאו
ה הצעדים משיות.
 אח שישחררו יחידים

רכן הם אזרחינו שני
שרשראות של אלו

 ערובה בני חטיפת או צר,״ל, של השריון
סוריים.

רמת־גן יכן, מאיי

מדוע 8
השביתות* כל

 קלאסית דוגמה הינן הדוורים שביתות
 שלעולם הוא ידוע כלל תיסכול. לשביתת

 יחס על רשמי באופן שביתת עורכים אין
ה בכבוד זילזול או המעביד מצד גרוע

 השובתים תמיד מוצאים זאת במקום עובד•
 הורדת שכר, העלאות כגון פורמאלית סיבה

 בזמנו מפוטר. חבר על הגנה או הנורמות
 דוור על בעיתון .׳נועה בידיעה נתקלתי
 עם לראיון חודשים שמונה מזה המצפה

 והנוהג ייתכן חיפה. דואר על הממונה
 במישטר יעיל לראיון בקשה הגשת של

 הוא הנדון במיקרד, כי ברור אך צבאי,
 — העובד בקשת לדחיית תחבולה משמש

 בו המנהל להשמיעה. שזכה לפני עוד
 תפקידו, שבתחום מהבעיות התחמק מדובר
לו. הכפופים כלפי זילזול והפגין

 בישראל האדם כוח ענייני על הממונים
פולי פעילות דרך לרוב למעמדם הגיעו
 והן הם הן המשקיעים. כמקורבי או טית,

 כי בעובדה מכירים אינם ההסתדרות ראשי
 ומומחיות, יידע דורש אדם כוח ניהול

הע סיכסוכי למרבית הגורם הוא שהיעדרם
 והינתקות חושה מחשבה רק במשק. בודה

בע את לפתור עשויים מאובנות ממיסגרות
 אולי בישראל. הירוד העבודה מוסר יות

מעמ לשיפור הדשות לדרכים אתם תביאו
 השכירים? ציבור של העצמי וכבודם דם

! בהצלחה
תל-אביב דב, זילנפרוינד

רוצים ■
חובשי כית־ספר

בר החדשה, הלימודים שנת פתיחת עם
 במו־ בבית־הספר המצב על להתריע צוננו
 בעל הינו הספר בית בן־זמרה. כרם שבנו,

ה מנהל ללא היוזסדו, מיום נמוכה רמה
 זמנם את שם מעבירים הילדים לשמו. ראוי

 כלום. יודעים לא — וכשגומרים לשווא,
ל ילדי שלושת את לשלוח נאלצתי לכן

 לימוד נגד החוק הופעל אשר עד מיסיון,
 חוקקו לא זה לחוק שבהתאם חבל במיסיון.

 ראויים להיות חייבים והמורים שהמנהל גם
 לפועל מישחק כדור אינם ילדינו לתפקידם.
 לדאוג משרד־החינוך ל4 תפקידו המזרחי.

 כהורים, המפלגות. ולא הילדים, לטובת
מה לדרוש זכות ליו שיש אנחנו חושבים

תוב ואנו במקום, חופשי בית־ספר מדינה
ממשרד־החינוך. זאת עים

בן־זימרה כרס ״טוויצר, רפאל

כולדה ■
הדוכמגית

 גולדה ואש־הממשלה על שלכם הכתבה
 התמונה רילל ק ו ולו גדולה היתד, מאיר,

ויפהפיה. צעירה כבחורה' גולדה את המראה
 בוחרת היתה לא שגולדה לעצמכם תארו

 היתד, היא עסקנית־ציבור. של בקריירה
המאה. בתחילת דוגמניודצמרת להיות יכולה

 או הדוגמנות עולם הפסיד, מי השאלה:
הפוליטיקה? עולם

תל־אביב לעתיד, דוגמנית פרידמן, יפה

המחיר ■
 היתד, )1671 הזה (העולם המחיר כתבתכם

)6 בעמוד (המשך

29 מתוך 1
 מעמידה ש״פזגז״ וכיריים תנורים 29 של העשיר המבחר מתוך אחד רק זהו

.מובחרים כולם — וכיריים תנורים 29 גברתי. לרשותך, .  משוכללים כולם .
 הטוב. הטעם ומירב המודרני הסגנון מיטב לפי ומעוצבים

 רביגווני ממבחר ולהתפעל לראות תוכלי הארץ רחבי בכל ״״פזגז בחנויות
.משפחה גודל לכל המותאמים וכיריים תנורים של . .מטבח גודל לכל . . . 

.תקציב לכל .  !עיניך במו ותראי ״פזגז״ בחנות בקרי .
כי מוכיחים דייקנית ואספקה יעיל שירות מעולה, איכות

1^ על לסמוך! יבולי□ 1^3
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ריאלית ימנסיה
ג1 ויוני חינון וח0ו

הומניסטית
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/ ס/ בוקר לכתות תש״ל הלימודים לשנת הרשמה י״ג י״א, י
כימיים לבורנטים במגמות מקצועי תיכון

 גרפיקה־שרטוט
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ת ו ד י ק פ
 חחמוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל
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