
מכתבים __
אלטע ■

זאכן
 את וברדיו בטלוויזיה ושמענו ראינו

 שקרוי מה יסוד את חוגגים גח״ל ראשי
 שמואל הכנסת חברי הימין. מערך בפיהם
כ הם גם התבטאו אביזוהר ומאיר תמיר
פה. היה גדול נס אילו

 איחוי הוא הנ״ל המערך בסך־הכל, אבל
אנטיקה. חרס כלי אותו של רסיסים

קריית־ים ממן, שלום

 הראיסים ■

העיבדיים
הלי ״לשנת מודעות: מלאים העיתונים

 לב: שימו מורים.״ דרושים תשל״ד מודים
לש כלומר, תשל״ד...״ הלימודים ״לשנת

אחת. נה
 הוא ההוראה מיקצוע ברורה: המגמה

ניז העובד העונה, נגמרת עונתי. מיקצוע

הסמי הביקוש. על יעלה תמיד ההיצע רק.
מסיי אלפי שנה מדי פולטים למורים נרים
המו את שישאל מי להימצא חייב מים.
 המיש־ כל פשר מה ? כאן הולך מה : רים
שהתפנו? רות

 ושנה שנה כל להעסיק שרוצה מי יש
אין־סופי. במחזור אחר מורה
 הראיסים את חיסלנו כי מתפארים אנו

וה מישרד־החינוך אבל הערבים. אצל
העיבריים. הראיסים הם המקומיות רשויות

קריית־חייס טולדנו, מאיד

הסימפטומיח ■

הכלתי־גמורה
 בטירור נילחמים ״אנו ראש־הממשלה:

 לדעת תוכלו לא לעולם בעולם. מקום בכל
ל תודות ניצלו ויהודים ישראלים כמה

פעולותינו.״
 הסימפטומיה על המנצחת יאמר: זה על

הבלתי־גמורה.
קריית־אתא. לוי, יצחק

קליינברג אביעד
הבאים לדורות

 חטא ■

כירושה
 נגררים שהיהודים איד לראות מדהים
■כאנטי עליון כוכב ישו הסרט להגדרת

 של הקולקטיבי הרצון תיאור בגלל שמי,
 שחור תיאור בגלל ישו! בצליבת העם
 פיל־ של אוהד תיאור ובגלל הכהנים של

טוס.
 אג־ שהסרט לטעון אפשר מידה באותה
 איש־קריות יהודה שאת כיוון טי־כושי,

שחור. שחקן מגלם
 שהכה־ להניח נוכל בפרטים, נחטט אם

 הם שכן לישו, התאכזרו אכן אולי נים
 נראו ישו של ומעשיו קנאים אנשים היו

נוראים. להם
 לראות אפשר הנקודה. בכך לא אבל

 צורות, באלפי מנצרת ישו פרשת את
 את הציגו שלא רבים ספרים נכתבו ואכן

 זאת וכל דווקא, יקרות באור היהודים
מתא אינה החדשה שהברית מכיוץ פשוט

הדברים. את כך רת
הפר שאין הוא, חשוב יותר שעוד מה

 שהנוצרים לא הוא מדהים משנים. טים
לפוש ישו בזמן היהודים כלל את חשבו
 בירושה החטא את שהעבירו אלא עים,

הבאים. לדורות

שבע ר־ בא קלימברג, אביעד
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