
מדליק■
המשואות

העצ יום לחגיגות הארץ 200 ועדת
שלו שמות את השבוע פירסמה מאות

 בטקס משואות ידליקו אשר נבחריה שת
 בירושלים. החג ערב שייערך מסורתי
 בגלל המשואות במדליקי בחרה הוועדה
 ולמדינה, לעם ותרומתם חייהם מיפעל

:להלן שיתואר כפי

 יעקובי עזרא מר
התיקשורת. בשדה תרומתו על

 ופקיד בת־יס תושב ,47 בן יעקובי, מר
 אע- בראשית נכנס התיקשורת, במישרד

ה למרות במישרדו. המנהל לחדר ריל
 חומר יעקובי מר שפך הקשים תנאים

 קו- ניצה הפקידה ועל המנהל על דליק
 הדליק החומר את הצית הוא רנפלד.
 אמר לכם״, מגיע ״זה נפש. חירוף מתוך
בלהכות. שעלו שעה

 פאייר י.ס. מר
הביטחון. בשטח חייו מיפעל על
כשו שימש מחולון, צעיר פאייר, מר

ב דיסקוטקים ביטחון על ואחראי מר
 גילוי תוך זו, כהונתו בתקופת דן. גוש

 17כ״ באש העלה למופת, ומסירות יוזמה
 מעוניינים היו לא אשר מועדוני-אוייב

שי לכך בנוסף הביטחוניים. בשירותיו
 בין (בהתנדבות) כמתרים פאייר מר מש

 להתגונן היסס ולא בעלי״המועדונים,
בסרבני״התרמה. משנתקל

 לוי (״המשכנע״) א. מר
הגופני. החינוך בענף פעילותו על
 מראשון־לציוו, 32 בן ״המשכנע״, מר
 ושלא האישית ביוזמתו לקדם ביקש

הכדו קבוצת את פרס, לקבל מנת על
 את ולשפר נמנה, הוא אוהדיה שעל רגל

 סיוע, כל ללא הליגה. בטבלת מצבה
 למשואות הפך במטרה, דביקות ומתוך
ירי קבוצות שחקני של מכוניות ארבע
נטוייה. ידו ועוד בות,

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל ווארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
שידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

תשל״ז: ישראל פרס חתני שמות פורסמו

ישראל פרס
 השנה י^ענק )1977( תשל״ז לשנת ישראל פרם

 ראש היו השניים פרס. שמעון ולמר רבין יצחק למר
 הפרם תשל״ה־תשל״ו. בשנים הביטחון ושר הממשלה

 הב״ט העצמאות יום במיסגרת שייערך כטקס יוענק
למדינת־ישראל.

 נימוקי גם פורסמו הפרס מקבלי על ההודעה עם יחד
השופטים: חבר

 איתנה פוליטית עמידה הוכיחו פרם ומר רבין ״מר
 אישיותם בכוח ישראל. את שפקדו משבר בשעות ואמיצה

 כנגד ולעמוד מאחוריהם העם את ללכד הצליחו ומנהיגותם
 רוחם עוז ועל המסור מפעלם על כאחת• וידידים שונאים

תשל״ז.״ לשנת ישראל פרס להם מוענק המוסרי, וכוחם
 חללי של שכולים הורים קבוצת כי נודע האחרון ברגע
לשניים. הפרס מתן על במחאה הפגינו 1976־1975 מילחמות

ופרס לובין

ופרם (מימין) רכין חתנים
משבר״ בשעת העם את ללכד הצלחתם ״על

ך דרי רכי מ עו עת![׳□: ל

תתואר,
בו להשתמש ואיו

 פרס הענקת על מחאה הביעו אשר השכולים ההורים כנגד הכללי הזעם
 שונים בתארים השימוש שאלת את שוב מעלה מאיר, גולדה לגב׳ ישראל
וכד׳). נכה־צה״ל ציון, אסיר שכול, (הורה

 מקרים ובאילו והקרבה, מסירות של מימד להוסיף כדי בתואר יש מתי
 האובייקטיבית הדיעה את להטות וניסיון הטוב הטעם מן חריגה הדבר מהווה

בריא. ומהגיון צלולה ממחשבה
חינוכיות: הדגמות מיספר לפניכם
נכון: לשימוש דוגמה

 נגרר הכיפורים יום במילחמת בנו את ששיכל ״אב
למשל). (בסבסטיה, הפינוי״ רכב אל צה״ל חייל בידי

נכוו: לא לשימוש דוגמה

 כל להם מקנה אינו השכולים ההורים של ״יגונם
ןמיוחדת״ בהתחשבות דעתם את המזכה מעמד י עני ל )

דיין). הרצאות או ישראל, פרס

של הבעיה
כזה. דבר קורה היה לא אצלנו
 לשבת יכולים הכורדים היו אצלנו

 לאיראן פתוחים גשרים עם בשקט,
 לגדל יכולים ׳היו אצלנו ולתורכיה.

הדתיים. חגיהם כל את ולחגוג עיזים,
מי מוכיחים היו אם הזמן, במרוצת

 היו ושיתוף־פעולה, טוב רצון של דה
 ול־ הגבול למשמר להצטרף יכולים
וזו לכנסת נבחרים היו אצלנו צה״ל.

 אפילו אולי משלהם. בסגן־שר כים
העצמאות. ביום משואה בהדלקת
 את הקידמה, את להם מביאים היינו
 פורחים היו הם החשמל. ואת המיכון

ומשגשגים.

פור היו לא טוב. להם היה אצלנו
ב נגמר היה לא זה מרידות. צות

טרגדיה.

לכורדים. מזל, להם היה שלא אלא
העיראקים. עם עסק להם היה

נכון: לשימוש נוספת דוגמה

 רעב בשביתת פתחה ציון אסירי של ״קבוצה
בבריה״מ״. העליה פעילי של מאסרם על כמחאה

נכון: לא

 חשבונותיהם את קהיר נידוני עורכים ״מדוע
 מבית בבעיות טרודים שאנו בשעה דווקא עימנו

ומחוץ״.
 בתארים נכון שימוש לעשות לכם תעזורנה אלו דוגמאות כי מקווים, אנו
הנכונים.

!בהצלחה

 !וארץ ד״ו
!; לאישפו! :!
 עורכו!! ז״ל, זוארץ מלכיאל ד״ר ;;

 : נכנם המדור, של ומייסדו !הראשון
 ! לברי- במכון קצרה אישפוז ;לתקופת

 :[ השתן. מיישובי באחד הנפש !אות
 ;;לאיתנו הד״ר יחזור הבא בשבוע ;!
 :!בכוחות העיתון ועריכת בייסוד וימשיך ;|

!! מחודשים. ::


