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״חמכון בזמנו שערבו מחקרים לשי
ו״חמכון שימושי" חברוני למחקר

ת חאוניברשיטח של יקוממיקציוז",
המברטמים, איגוד הזמנת לפי ית, עבר

:כי מתברר

 שבועון או עיתון אף אין *
שא כישראל, אחד עבדי

 חם קוראיו של רב כה חוז
אקדמאית. השכלה בעלי

ה ״העולם מקוראי 44/י>0 *
— הארץ ילידי הם זח״
ארצי. שיא זה וגס

 ״העולם קוראי של 32,/״ ■¥
 -- עצמאיים הם הזה״
 העיתונים קוראי כין שיא

בארץ.
 ״העולם קוראי של 59/י>״ *

גב הם ,20 גיל מעל הזה",
 חלוקה נשים. •11ו־״/׳> רים

 קיימת אינה מינים לפי זו
 ישראלי שבועון כשום
אחר.

על חושב אתה כאשר
 כי דע מוצריו, וםספיר
 בארץ ראיםוציבור-ק אין

 כה כוח-קגייה לו שיש
זה. ציבור כמו יז־ול

״ י "2כ י
<־י מ £ יי] ״ם?ן

 דו בדרך נתקעתם
 בגלגלו פנציר או דו בחולות שקעתם

בעיותוו אין
העבודה. את יעשה 031103!!רד

 תוום ספווווז שגיות ותוך למכונית מתחת אותו הגיחו
 ללא ומאמץ, זיעה ללא ס־מ 80 של לגובה עד המכונית

ובקלות, ליכלוך

 אמץ מגופר, נ״לוו מסיבי העשוי שק הינו ■1111191 ה־
 מפלס לצינור חיבוןי ידי על נקלות מתנפח ובטוח,

מכוניתכם.
 סוג(כולל ומכל מכונית כל להרים מסוגל ■1111 ■9!ה-

 על או בביצות בחולות, - מקום: בכל עמוסות) מסחריות
סלעים. גני
 אינו וקומפקטית, קטנה באריזה ארוז ■־1111091 ה־

 מכוניתכם. של המטען בתא מקום תופס
 או ידע צורך אינו אחד לכל מתאים 891189!ה-

 מכוניתה את להרים אשה כל אפילו תוכל מעתה מומחיות
ובמהירות. בפשטות

0311033 עם קלים חיים לכם 1עש
בישראל: והפצה בלעדיים נציגים

ןו$1עו ■ קס ארקירונ
 ,57 הלו׳ ׳הורה פינת 7 וחונישר-ל 2

אגיג. תל >1147( טלפיו
ונב. לאניזר■ הסוגחוות בחנויות להשיג

בישראל גם מעתה

ער11ל מצלמות
 גדול במבחר

ל״י 65.— ממחיר החל
 פלשים, מקרנות, של גדול מבחר +

 אביזרי וכל מצלמות מסרטות,
צילום.

 על״ידי ושחור־לבן צבעוני פיתוח 6
! בארץ חטובות המעברות !

 ! בן-רגע — זהוי צילומי 6
ביס מחשבי ♦
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^ מגע לעדשות מכון

• עדשות
4* וקשות רכות

^ מפורט אדיב הסבר

^ .238643 טלפון
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ית שיטה ו מהפכנ ו צ ״  ר
בארץ הוצגה זיהוי תעודות

תעו לייצור ומהפכנית חרשה שיטה
 ע״י בארץ לראשונה הוצגה זיהוי דות

בע״מ. רגוף׳ ״ליאון חברת
 מערכת באמצעות פועלת השיטה

 של דמותו את המעתיקה אלקטרונית
 לכרטיס רגילה מתמונה התעודה נושא

ה על־ידי נחרטת התמונה פלסטי.
שניות. 65 תוך האלקטרונית מחט

ה בשם המובלט הפלסטי הכרטיס

 רב זמן זה מוכר זהותו ומספר אדם
 יעיל, כמסמך כולו, בעולם בשימוש

 איכות בעל מכל והחשוב ועמיד קריא
זיופים. כנגר לביטחון ביותר גבוהה
 רגון חברת מנהל דגון, לאון מר
 הזהוי, תעודות בשטח המתמחה בע״מ
 כבר האלקטרונית השיטה כי גילה

 הבנקים אחד ע״י בישראל מיושמת
להוציא מתעתד זה בנק הגדולים.

 כבר החדשה, בשיטה אשראי כרטיס
הקרוב. בחודש

ב מצויה האלקטרונית השיטה
ו החולים בתי בכרטסת גם שימוש
לאשפוז. החולה קבלת זרוז יעודה
 ספרים להשאלת השיטה נהוגה כן

 וכלי חילוף חלקי להנפקת בספריה,
 של מהימן אשראי וכרטיס עבודה

ובנקים. מפעלים מוסדות

מכתבים
)11 מעמוד (המשך

 הן הגדול בחלקן הנערות. של העצומים
 בסכנה אף ולעיתים פחד בחרדה, נתונות
מצבן. בשל פיסית
 על יהא החוק של החדשה בהגדרתו גם

 למה בניגוד זהותן, את לחשוף אלו נערות
 בחברה שנדרש ולמה בו מעוניינות שהן

 ב־ הקוראים אל פונה אבי לכן, מודרנית.
 דיעות והבעת בנושא דיון שלאחר תיקווה
 של הומאניטרי לפיתרון יחד נגיע שונות,
זו. בעייה

 הנשיא אשל אמיר, ישראל
;דר אורי 7ע האמת

 הנם מפרופסור שמכם את קיבלתי
 בארצות־הברית כעת הנמצא קרייטלר,

 קרייט־ פרופסור שנת־שבתון. בה ומבלה
 ספר עבור לי הדרוש במידע לי סייע לר

 נמצא אני גלר. אורי אודות כותב שאני
בנו מידע באיסוף ועוסק באנגליה, כרגע

 ימים תוך לארצות״הברית אחזור אך שא׳
אחדים.

 העולם את לברך לעצמי חובה רואה אני
 כדי בריא היגיון בדי שניחן על הזה

 אותו גלר. אורי של המיתוס את לנפץ
וב־ בסיפרי, לעשות אני אנסה עצמו דבר

ר אורי גי
הבריא ההיגיון בזכות

 בכל רבים אנשים על־ידי נעזרתי כך
 שפורסם הסוג מן כתבות העולם. רחבי

ש מאחר בילבד׳ מעטות היו בעיתונכם
שסיפו סבורים אמצעי־התיקשורת מרבית

 ההבלים על עובדתיים) (אך שליליים רים
ניכור. לקוראיהם יגרמו הללו

 העולם של שגישתו לגלות מאד שמחתי
 שקוראיכם משוכנע ואני שונה, לעניין הזה

 את מאשר האמת, את לקרוא מעדיפים
״סו לאותו הנוגעות המנופחות השטויות

שהש על תודה ושוב, בן־זמננו. מן״פר
האמת. את לראות כלתם

 ארצות־הברית ראניי, ;׳יימס
ושערים שירים

 ממקור השירים. את לרגע מפסיקים אנו
 דבר כי לנו, נמסר יודע־דבר־למקוטעין

 מיספר שניות בעוד להתרחש עומד מעניין
עמק־הבכא. של במיגרש־הכדורגל

גדעון! אליך,
 ברדלס קבוצת יוזמת זה ברגע ...ובכן,
 בן־בנימין, ברגלי הכדור התקפה. תל־אביב

 פני על במהירות חולף הוא קו־האמצע. על
 לבנת־ התפוצצה אתמול אשר בר־יוחאי,

 לרגלי ימינה, שלו• הטוטו דוכן ליד חבלה
 הכדור את בקלות מעביר הלה אבן־העזר•

 נעלם בגו אשר אבי־אברהם, רגלי בין
 וממשיך שעות, לעשר אזהרה בתור שילשום

הקו. לאורך
 כדי תוך מתגבר, אבן־העזר מסוכן. מצב

 שקיבל האישי, ישומרו על הטעיית״גוף.
 (צמוד לירות 1500 על־סך מיקדמה בבוקר

שפכ הרחבה. לתוך ימינה ומוסר לאינדכם),
מח אבן־העזר הכדור• בהרחקת נכשל טל
 הכדור לבר־חביב. שמאלה למסור. למי פש

 ממכוניתו אשר הבלם, של ראשו מעל עובר
 ושני גלגלים שלושה רמז בתור נעלמו

רדיאטורים.
 מצב השער. מול כעת עומד בר־חביב

 חפיסת־סטריב- אתמול גילה השוער מסוכן.
 מהסופרמרקט. שקיבל הפרודוקטים בין נין
 שמאלה בועט בר־חביב עכשיו? יהיה מה

 ימינה. משתטח השוער בעוד ולמעלה,
!שער

 והשופט, מגידרם. יוצאים ברדלס אוהדי
 ניראה המישחק תחילת לפני כשעה אשר
 מרכז לכיוון מצביע הרצלים, 30כ־ סופר

המיגרש.
עון! אליך, גד

רמת־אביב באי יונתן

1977 הזה העודם14


