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התיישבות תמורת שטחית על נוותר חרת:
 אי־ • בחירות בטרם להחליט נלך • נחליט בטרם לבחירות נלך

 עומק!מוכר עדיף • התיישבות תמורת שטחים • שלום תמורת לוחמה
• במסגרת פתרונה תמצא הפלסטינית הבעייה • איסטרטגי גבול על

 האמריקאית הטלביזיה לרשת ראש־הממשלה שהעניק בראיון
 הדגיש זאת אם להכרעות. השעה שהגיעה רבץ מר אמר ״ס.טי.פי.״,

דעתו. את ולשאול העם אל ללכת יש ההכרעות שבטרם

 שטחים על לוותר מוכנים ״נהייה
 התיישבות תמורת ושומרון ביהודה

 אמר וברמת־הגולך, בבקעת־הירדן
שה להבין יש ״אך ראש־הממשלה,

 חשיבותם הוכיחה האחרונה מלחמה
 אין ולכן ומוכרים, בטוחים גבולות של

 לגבולות שניסוג הדעת על להעלות
אי־לוחמה הסכם תמורת אלא ,67

 מהם אחד כל אשר בשלבים שיבוא
 אם ערב, מדינות את ויבחון ייבחן

 יציב אמת לשלום מתכוונים הם אכן
 של ביטחונן את שיבסס ובר־קיימא

 כולל הסכם במסגרת ההתיישבויות
 לפגוע מבלי מוקדמים תנאים ללא

בזכויות״.
רבין מר נשא ארצה שובו עם מייד

הת כי אמר בו בקריית־שמונה, נאום
 ברמת־הגולן מתוכננת נרחבת יישבות

 שתהווינה התיישבויות ועמק־הירדן,
הרצי לכוונותיהם ומבחן שלב עוד
הש אל בדרכן מדינות־ערב של ניות
הנכסף. לום

 שהצעותיו והדגיש שב רבין מר
בלבד. לרציניים מיועדות

ך ו נ י ם ח כי ר ע ל
ר) חיבו נ

 ביקשה והמורה הערכים על בכיתתנו למדנו היום
 שונים. ערכים שני לפחות מהבית להביא תלמיד מכל

 מכיוון אבל לחפש, והתחלתי הביתה הלכתי
 את שאלתי ערכים. שום מצאתי לא עני, בית שאנחנו

 צעיר, כשהיה ערכים לו שהיו לי אמר והוא אבי
 עכשיו. הם איפה זוכר לא הוא אבל

 ערכים. כמה מצאתי ואומנם אחרים לילדים ניגשתי
 את מצאתי הקבלן, של הבן עוזי, של בביתו
 התבלטו חגית של בווילה המולדת. ואהבת בניין הערך

 שורשיות. וכמובן ויופי אסטטיקה הערכים
 תכף גיליתי שותפים, שלהם שהאבאים וחיים, אודי ואצל
 הזולת. ואהבת אחווה שיתוף, הערכים את ומיד
 צריך שכן ס. יזהר לסופר בניגוד חושבת, אני לכן,

 חינוך לקחת התחלתי בעצמי ואני לערכים לחנך
 ומקווה הערכים כל את אוהבת אני ערב. בשיעורי לערכים

 רוצה אני כי שיתוף, מהערך חוץ אליהם, להגיע
רופא. או עצמאי להיות

1

בעיקבותי. ללכת הילדים לכל קוראת אני

ילדה בהן, ג.
סביון. ליד עין־ערכים, מושב

כותרת: קח
:פנינים צמד הפעם לכם נגיש כותרת״, ״קח הפופולארי מדורנו במסגרת

גרמנית-לישראל גאז להקת
3.10.74 ״הארץ״

 שידור- כנראה שלהם. התכנית על כבר שמעתי מטעני, אינו זכרוני אם
 המסחררת. ההצלחה לאחר הקהל, בקשת עפ״י חוזר

הנחה. שלמות לקהילות
הפנאי: לשעות עיסוק לשמש יכולה השנייה הפנינה

 עולי ירידת
בעליה ־ בריה״מ

3.10.74 ״מעריב״
 עולי ״עליית :כמו משעשעים, שילובים וליצור המלים את להחליף ניתן
.,וכד בירידה״ העולים — בעלייה ״בריה״מ — או בירידה״, — בריה״מ

 שב־ מי שכל ומכיוון בעלייה. העולים ירידת :חידות לשאול גם אפשר
 ומי העלייה פקיד מי ארצה, העולים ירידת תגיע מתי ארצה, מגיע עלייה
הירידה? פקיד

 פרט י בירידה עולה שווה בעלייה יורד האם :היא אחרת מעניינת חידה
ונמק.

נעים. בילוי
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