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טלפון במי־המדרש רשיממ
 הממלכתי ביהמ״ד .1

 לתזונה למורות
ירושלים, וכלפלת״בית,

02־524037 רוממה הקריה,
 מ״ד בימ״ד ״תלפיות״, .2

ת״א, מאוחד,
03־281461 29 מלצ׳ט רח׳

 מקצועיות למורות ביהמ״ד .3
ברק, בני אור״החיים",

03־767117 (*) 51 עזרא רחוב
 והפשרת לחינון בית״הספר .4

חיפה, ויצו מורים
04־81479 12 סנש חנה רחוב

ה מי פני = (*)
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 אגד של האסבום־ם יוצאים
בכסף חסוד בדמן חסוך

באגד סע
י י נ י ע ו

מכתבים
דכין על ריעה שינוי

 גיליון את במיקרה קראתי לאחרונה
 בו וראיתי הזה, העולם של 1952 מיספר
 רבין לממשלת ד,מצפה הפוטש על כתבה

 לקרוא נדהמתי אגרנט. דו״ח הגשת עם
 לפני קצר זמן במעריב, פירסם שרבין

ה בתפיסות דגל שבו מאמר המילחמה,
 כלומר, הכלח, עליהן שאבד מיושנות
 צורך אין מצרי איום כשיהיה שאפילו
 יופעל לא שהנפט בסיני, כוחות לפרוס
יש של הצבאי וש״כוחה פוליטי, כנשק

 השגת מהערבים למנוע לה יספיק ראל
כלשהו.״ יעד

 הרמטכ״ל רבין, שיצחק הגיוני לא ממש
 העולם ושגם ששת־הימים, של המפורסם

 שהוא קודמות בהזדמנויות עליו אמר הזה
 הרות־אסון לדיעות יטען ומבריק, כישרוני
שכאלו.
 בצורה הנושא את לבדוק היה צריו
הוט הזה העולם אולי ויסודית. מעמיקה

 רבץ. של במפלתו החפץ גורם על־ידי עה
מת של בלוף בכלל היה המאמר כל אולי

 אם לעניין, שיש וברור ויריביו, נגדיו
 לכן, מרחיקות־לכת. השלכות נכון, הוא
 אם בנפרד. אותו שתנתחו וכדאי רצוי היה

 את אשנה אני לפחות נכון, שזה יתברר
מאוד. קיצוני שינוי רבין על דעתי

תל־אביב שכטר, שמעון

מחיר בכל עיתונאי
 ששלח על הזה להעולם להודות ברצוני

 לשובתי כוונתי יוסי. הכתב את ■אלינו
 (העולם הנכונה הכתבה לגבי ובייחוד קצ״א,

בים. קדה אשר על )1961 הזה
לו מגיע דעתי לפי שלכם, לכתב אשר

בסירה ינאי כתב
אומץ־לב על עיטור

 ביקש שהוא למרות אומץ־לב. על עיטור
 לו לאפשר מהמישטרה וגם קצ״א מהנהלת

 את למסור שיוכל כדי מהסירה לרדת
 המישטרה ולא ההנהלה לא שבידיו, החומר

 .בפניו ברירה נותרה לא לכן לכך. הסכימו
במחתרת. לחוף לרדת אלא

 והים לשחות, יודע לא שהוא אפילו
 הוא מאד, עד חשוך לילה והיה וגעש סער
 הכתבה את למסור להספיק כדי הכל עשה
בזמן. שלו

לכם. וגם לו, הכבוד כל באמת,
ים נוף־ מעברת לוי, יעקג׳

טובה מילה תכירו
 במי רק אבל להלום, ותמשיכו לחי! כה

פרות. סתם לשחוט ולא שצריך,
 נשמע מתי ז הספורט מדור ייפתח מתי

 ואורי איינשטיין אריק על טובה מילה כבר
? זוהר

האלי על אצלכם קוראים לא מדוע
בכדורגל? והשחיתות מות

 כפר־סבא דולב, גיא

מאמץ להשידע מותר
 מכך נפגעתי ממש ומשתומם. תמה אני

עקרו למען כלוחם עצמו החושב שעיתון
 הזה, העולם כמו צודקים, ורעיונות נות
 הסכם על ותקיפה חריפה במחאה יצא לא

 העם •שחיטת — תוצאתו ועל אירן־עיראק
הכורדי.
 עצומה להפיץ ויש מאוחר, לא עדיין אולי

שיל־ של הברבריזם כנגד ובעולם בישראל


