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 ציבור ואישי ווח אנש■
דימונה בשאלת מוחים

ס ״אגו מי מרה מ ת דגה בחו  המעשים א
מים אלי חס ה  בדימונה הערבים לעובדים בי

ת נהפוך בל  אם לאומנות* של לגיסו הארץ א
ת בתוכו נשקע מו האנושי״ חיינו צביון גם י

החתומים
 אבנרי אורי •
אונא משה .•
אורפז יצחק •
אלטמן קלמן פרוס׳ •
בלס שמעון ד״ר •
טלמון יעקב פרום׳ •
יהב יוסי פרום׳ •
יבי •
מור ילין נתן •

 מאור אורי פרום׳
 מסיס אלכם
 סלמון אוריאל פרופ׳

 עברון בועז
 עוז עמוס
 פוגל שאול פרום׳

 פעיל מאיר ח״ב
 פרידמן מרשה ח״ב
 רפ אורי ד״ר

שרפשטיין עמי בן ,פרום

םי! איפה הי אלו ה
 )1כ״ג: (תהילים: רועי ה׳ לרועה) הקודש בכתבי (משל ה׳

).7צ״ה: :(תהילים מרעיתו לצאן ואנהנו...
 היכול !י אדם בני של העניינים את לכבשים להסביר ניתן האם

 שבין המהותי ההבדל את להבין הפרה היכולה י !גננות ללמוד העז
הרועים?! נער שביד הטרנזיסטור ובין החליל

היצורים. של עניינו את להבין היכולת הפחות לייצור אין פשוט
 שבין מזה גדול יותר הרבה הוא האדם ובין ה׳ בין ההבדל מזה חוץ
 לשלטון מתחתי חיים האלה הבריות שני כי צאן׳ בני ובין אדם בני

 ליסודות ומעבר מעל הוא ה׳ אבל והמקום. החומר הזמן, של התוחלט
עולמינו. של האלה היסוד

 מסוגלת אכן היא אך הרועה. את להבין מסוגלת לא אמנם הכבשה
 אנוש בני אנו ואכן פעולה. איתו ולשתף לו, לציית אותו, לאהוב

 לא אני כי. לה׳ חוש לי אין ״אבל ה׳. עם זאת לעשות מסוגלים כן גם
רבים. משיבים דתי״

 לקול ציות ה׳: עם ולנסיון דתית לחויה הראשון התנאי והרי
שלך. הטובה למידה מצפונך

 יום של בצהרים י״ח). פרק (בראשית: הקודש: מכתבי דוגמאות
 הזמין הרצינות בכל עייפים. רגל הולכי (בשלושה אברהם הבחין חם

 ה׳ מלאכי הם האלה שהזרים לו התברר והנה — אצלו להנפש אותם
בשר,ודם. בדמות

 בית העיירה היתה האוכלוסין מיפקד עקב )1—20 ב׳ פרק (לוקס
 מקום היה ולא המפורסמת המלך דויד וחמולת אדם מבני הומה לחם
 מצפונם איתם הרגישו לחומה מחוץ רועים אבל מהגליל. הזוג לבני
תנו ובנך מוגן... במקום ללדת זכות יש חיי לבעל ״גם להם אמר  להם נ
 בשדה היו האלה כשהרועים בחצות אך ברשותם. שהיה בדיר לגור

 אבל אדירה. שירה עם מלאכים של מקהלות ברקיע הופיעו צאנם, עם
 הקיסר״ בעזרת התירות ״מעשקות והעייפים האדישים לחם, בית אנשי

הזה. וההסטורי העצום המחזה את החמיצו
עולמים. לעולמי והתפארת הכבוד לאלוהים

ת שכ ם ל סו ר ס ת ה תי ל ש מ מ ה

 הברכה שכרטיסי רוצה אתה אם
ליעדם יגיעו החדשה לשנה
תשלח אל

 מעטפות או כרטיסים
 שמידותיהם

ס״מ 9x14מ- קטנות

גורמים בשל
הדואר, שרותי שבתיפעול

 יקבל לא
 התקשורת משרד

 ומעטפות ברכה כרטיסי
אלה ממידות קטנים

בזמן ליקיריך יגיעו שברכותיך רצונך אם
אותן ושלח הקדם

 הדואר במתקני הברכות מליוני עשרות כל יצטברו אם
 ישבש לא הגדול שהעומס להבטיח יהיה קשה החג, שלקראת האחרון בשבוע

החג. לאחר יגיעו רבים ברכה ושכרטיסי הרגילה הדואר חלוקת את
 טובה שנה בברכת
התקשורת משרד
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