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במדינה
)28 מעמוד (המשך
 בפתח־ הרבני בית־הדין אל לפנות מיהר
 שביישו על הרב, כבוד נגד בתלונה תקווה
פוגעת. כה בצורה ברבים

!נעימה נסיעה

במהירות. ומתיבשים בקלות מתכבסים נעימים, קלילים, בו־לוו, רוסקס לבני
ם ם ה די ע ם מיו ם לגברי עי ס ם לחו־ל, הנו עי ד ת היו ם ונופש מנויול להנו כי רי מע ח. לבוש ו ב שו  מ

שו ד ת ח שת סריג ת ר בע באריזה אורידי ם דיבר סריגת הטבק. בצ סי בפ הירוקה. באריזה 1|

ד 0!3!1(~'ו י מ ב ת ו ר ך ק י ל א

אוה־ב. ובניו. בנקחפנו יוסף חבות של ברשותה בנדה הברלון מפעלי ידי סל בלעדית בישראל מיוצרים בדלת חוסי •

 זו היתד. הכבוד. למען שביתה
 שנתיים מזה ממושך. תהליך של תחילתו

 בית־ ומזכירי דייני אחרי אלקיים רודף
 למשפט. תאריך מהם להוציא בנסיון הדין,
 ביח־הדין חבר עצמו הוא טורצין ״הרב

אלקיים. אומר הזה,״
תקו אחרי מתייאש, אולי היה אחר איש

 שהשיא הזוג אלקיים. לא ארוכה. כה פה
 על חושב כבר ואולי מהחתונה, שכח כבר

להיל עדיין ממשיך אלקיים אך — גירושין
 הכנסת, חברי בפני כבר התלונן הוא חם.

ה נשיא גם ולבסוף המדינה, מבקר שרים,
 פרי, העלו לא הפניות שכל לאחר מדינה•

 בית־הדין בניין בפתח בשביתת־רעב פתח
במלבם. הרבני

 לחדול שנאלץ עד שבת, ימים ארבעה
 הפסקה זוהי אולם לפרנסתו. לחזור כדי

 להמשיך מתכוון הוא אלקיים. מבטיח זמנית,
שנפגע. כבודו שיפוצה עד —

ם די מו לי
 שלהבת, נפלה בארזים אם
הקיר? נוכלי יגידו מה
 שמד- הצעירים, מאלפי אחד אתה גם אם
 והם דמיונם, את שילהב הטלוויזיה יום

 ודאי — מקומם את בו למצוא משתוקקים
 לי• מקום למצוא איך הבעייה: בפני עמדת
בר־סמכא? מודים
 העשירה לא אומנם ישראל עם את שכן

 לפחות — פועלת החלה מאז הטלוויזיה,
הע זאת, לעומת ורוח. תרבות בערכי לא

לעלות שהזדרזו מעטים, לא נוכלים שירי׳

אלקיים שדכן
ברגל הולך לא הכבוד

7ו קיץ מבצע
לפיאות תקדים ללא מחירים
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מוגבל המלאי

היום עוד פאה רכשי — ההזדמנות את נצלי
תל־אביב ,7נ בן-יחודח 4 תל־אביב ,101 דיזנגוף * 101 ליידי

 ברצונך
 עם להתקשר

 דיסקונט בנק
 שעות לאחר

? העבודה

 54572 אביב תל
 532650 ירושלים

 521285 חיפה
 ון0דיסקונטו

של נוסף שרות
דיסקונט בנק

 במקצועות קורסים להפעיל החדש, הגל על
האכ שהתפרסמו לאחר השונים• הטלוויזיה

התלמי ניצבו הראשונים, והבזיונות זבות
להי איך הבעייה: בפני הפוטנציאליים דים
מהנוכלים? זהר

ש האמינו רבים בלוף. לא רציני,
כ התפרסמה, כאשר התשובה את מצאו
 משרד מטעם בעיתונות מודעה שנה, לפני

 קורס פתיחת על ובעצמו, בכבודו העבודה
 וטלוויזיה. לקולנוע וריסרטה צילום טכנאי

להירשם. נהרו הם
 תעודת־בג־ בעלי רק נתקבלו כמועמדים

 בפניהם הוצגה צבאי. שרות ואחרי רות
תעו להם הובטהה טובה. לימודים תוכנית

 חולקו הקורס, בתום ועבודה טכנאי דת
 ברורה הרגשה היתד■ לתלמידים מילגות.

 עסק אלא מפוקפק, פרטי קורס זה שאץ
ממשלתי. מוסד של רציני

 מופתעים היו לא פקעה. הסבלנות
מוטעה. הרגשה זו שהיתר, לגלות מהם

צי במקום בפתיחה. בבר נפלה ההפתעה
 מתימטיקה, אותם ללמד החלו והסרטה, לום

 חמישה במשך — ואנגלית כימיה פיזיקה,
 שיעורים התחלפו. מורים תמימים. חודשים
 לעיתים השתנתה השעות מערכת בוטלו.

מש של לטכנאים בית־הספר מנהל תכופות.
 רוסו, ראובן התעשייה מהנדס העבודה, יד

 בלימודי בצורך אז, הבלגן את היום מתרץ
)32 בעמוד (חמשן

1763 הזה העולם3




