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רב
הרב, כבוד

 להשתמש מתיר שאתה בעיתון קראתי
ו האמנם מסויימים. בסייגים בגלולה

מירושלים, המיואשת נ. לש.
 בגלו־ להשתמש שמותר אמרתי אכן,

 לעומת אן מסויימים. בסייגים ואכן לה,
 הג־ ללא בשימוש מותרת הגלולה זאת
 פרחים, סידור — כגון נוי, לצרכי בלה

 לילד. כקוביות או קוגלאגערים, איזון
 ל־ רק בגלולה להשתמש רשאים גברים

 נפשן, כאוות — ישישות החג. צאת אחר
 לקחת, אין אונס יש כאשר אונס. באין

עורלה. מחשש

הרב, כבוד
 ל־ יש שאם נאמר שלן בפסק־ההלכה

 גלולה. לנטול אשתו רשאית ובת בן אדם
 ושבע לארבעים אב אני : היא שאלתי

ז מתי עד בהריון. אשתי בנים.
מפ״ת, החרמן ד. לג.

 בת, להולדת קודם בת. לך שתהייה עד
 שתנטול הגלולה. מן לנטול לאשתך אסור
בינתיים. לולב

ס
הרב, כבוד

עלי שחובה בשמך, כתוב, היה בעיתון
המצב.הבט־ בגלל ילדים הרבה ללדת נו

:!השעה צו
הרחם. בצוואר לשכת־גיוס

 ישיבה בחורי 14 ללדת בכוונתי חוני.
 לקחת עלי האם דתיות. בנות 12ו־

ו גלולות
מבני־ברק, הצדקת ו. לל.

 בחורי- על חל אינו הבטחוני המצב
בנות״דתיות. ועל ישיבות

הרב, כבוד
 ה- הילודה להגברת קריאתך בעקבות
חיי הרבה ללדת מתכוונת אני בטחונית,

ו זאת לעשות עלי כיצד לים.
מנווה־צה״ל, פ. לט.

 לתוך נא זחלי הלידה, רגע התקרב עם
 ארבעה וחמליטי לביתך, הקרוב הטנק

 אחד הנהג, למושב אחד זכרים. וולדות
 הטען־קשר, למושב אחד התותחן, למושב
בצריח. חשוף ואחד

ליכלן!״ הוא - ליכלכתי? ״אני
בכיר מפקד של המלחמה מיומן אותנטיים קטעים

 א. האלון? לנו אמר כף שליכלף.״ הוא זה גמור. כסדר הייתי ״אני
כרויות). (אותיות ג. האלון? של האשמותיו לפשר פששאלנוהו

 סרטי :טיעוניו לחיזוק ניצחת הוכחה כפנינו והכיא טרח גם הוא
:נא האזינו הקרכות. כמהלך שהקליט אישי יומן מתוך אותנטיים הקלטה

עד בוווומס. זזזזבענג צומת שפצ׳יאוו מודיעים מהמבצעים : 0535
כשורה. הכל עכשיו טססם טטט בזזזזט פצ׳יאאאווו

גדוד את מעבירים אנחנו סס
ש־ ומציע מתקשר ג׳ אלוף :0812 לכיוון טררררטטסס טרררטט

ם י א י ש ח נ ו ר ו
ם, מרי  ורוח... נשיאים או

 הסביר לי מחז״ל וחבר
 כבטוח הוכח שהקשר

קציר. מר לנשיא, תודות

ל זה חי ת  הפער על בתרועה ה
ם ניחוח עם מי, פרחי  חלו

״״אשמנו ף ! א הוסי  בצער הו
מי. ליכוד :כך ואחר לאו

ת״ ״הפצצה אחרי אז מי טו א  ה
 מוזר, זה ואולי אני,

״ארוס״ על-יד צומות מעדיף
ם — או ת שזר. לי חסר קצת ופ

בעיות יש
_*

 בפירוש אני האחרון, בזמן שלי ראש־הממשלה את שומע כשאני
המדינה. בעיות כל בעול הנושא הזה, השקט האיש על עליו, מרחם

 לילה שמדי בטוח אני המעצמות. עם חמורה בעיית למשל, לו, יש
 ביניהן להסכמה יגיעו שמא החשש בגלל שטור-זיעה-קרה מתעורר הוא

 הכיח כל הרי שיסכימו. לנו. חסר עוד זה רק המזרח-התיכון. בעניין
שטחים. קצת וגם ילך,

 ממש האיש של שערותיו אמיתית. פרובלמה זו ז׳נבה ז׳נבה. או
 יש בז׳נבה אותו. מבין אני לז׳נבה. אותו שיגררו הסיכוי נוכח הלבינו
 זאת. יודעת אם כל ערבים. שם שיש למקומות הולכים לא !ערבים

ילד. בל
 לדבר רוצה לא הוא גדולה. כל-כר לא אבל בעייה. גם זאת וחוסיין

 לרגע עד הבעייה את ולדחות איתו, לדבר לרצות אפשר אז איתנו,
 בעייה. היא דחוייה בעייה גם אבל איתנו. לדבר ירצה שוב הוא שבו

ומנקרת. הראש בשיפולי יושבת
 לנו ישחק שאם תיקוה, חדור בקול אומר אותו שומע וכשאני

 ועידת לריב, ימשיכו והאמריקאיים הרוסים אז יעזור, השם ואם המזל,
להת ימשיכו והסורים בברוגז, לשחק ימשיך וחוסיין תתקיים, לא ז׳נבה
 על לשחק נמשיך ואנחנו בשדה-הקרב, ישארו והפלשתינאיים עקש,

 ונתעצם ונתעצם ונתחשל, ונתאמן, ונתכונן, החגורה, את ולהדק זמן,
 מאחל בפירוש אני וננצח, להם, נוכל יכול אז ונתעצםונתעצסעצסצם....

ושננצח. לו, יעזור ושהשם המזל, לו שישחק לו
סובל. האיש את לראות מאשר לנצח טוב יותר כבר
? להפסיד לנו יש מה מזה וחוץ

 ציף שציף לו אמרתי דזזזזדד.
שצזזזזזדד. ענה הוא צצ... ציף

הברנש. ליכלך,

 לכיוון כוחות מקדמים המצרים : 1055
הו נתתי זזטטט. רטטטטץץץ

או לכתוש לרפפפטססס ראה
ה אמר. שג׳ מה למרות תם,

 לשביעות מתבצעת פעולה
רצוני.;

 מודיע טרטטרררר גליווו גליו : 1440
 הסוס ללא בעיות. להם שיש

לחילוץ. פרפפפם את שלחתי
 צ׳יריבים־ לציר יצא פרפפפם

בסדר. הכל צ׳יריבום.

 שזטטטדדד מודיעים מהמטה : 1625
 טורד מוסיף טרידליפום, יורד

 טרללה את שלחתי טרידליפום.
 ואת שוובידובידה את לתגבר

משתל עכשיו טים. טים טרים
 של הטנקים העניינים. על טים

אותם. דופקים דינגאדינג

 פה־ על מדווחים מהמבצעים : 1915
 אוירי סיוע שלחנו פה־פה־פם.

 שוב פה־פה־פה־פם. אין —
 מזל ג׳. האלוף זה ליכלד,

כאן. שאני

ב לצאת עומד המוקלט היומן
 מאריך־נגן, בתקליט לאור קרוב

 של והסבר פרשנות בדברי מלווה
הרצוג. ח.

ה מוכר אצל היום עוד הזמן
!שלך תקליטים

מוותר! אני
 ראש אל מנייתכם אל מצטרף אני

 למבצע להצטרף ומיכן הממשלה.
 אישית דוגמה מחן ירי על -אחרי"

 הנאה טובות על וויתור חסכון של
 להתחייב מוכן אני ישראל. למען

הבאים: לויתורים
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