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אלקטרוניקה בביתר למד
 רצונך. את להגשים בידך נסייע אנו כתחביב או כמקצוע אלקטרוניקה ללמוד מעונין אתה אם

 בזמנך ללמוד תובל לשרותך העומדים המעבדות ושרותי המומחים המורים צוות באמצעות
תבחר. בו ההתקדמות לקצב ובהתאם הפנוי

 — בפיקוח אלקטרונית מעבדה ועבודות בניסויים משולבים האלקטרוניקה בקורסי הלימודים
אלקטרוניקה. מהנדסי
התלוש את מלא מלאים פרטים קבלת לשם :הכאות הלימוד אפשרויות לרשותך

ליעוץ המדוד אל בהקדם ושלח המציב ורדיו״. באלקטרוניקה יסודי ״קורס .1
תל־אביב. 33114 ת.ד. מקצועי כולל מעשי״ ורדיו אלקטרוניקה ״קורס .2

_____ _____ _____ _____ ________ תלמיד לכל הניתנת ביתית מעבדה ניסויי

ת ן (בהת־ 1 סוג תקשורת אלקטרוניקה קורס .3 ״וו י י

בסתויזיה. יסודי קורע י.
עת כנל לייעוץ לשירותך עומרים ועובוינו מורינו צוות

בבתב להשתלחות העברית המכללה
בוגרים 115,000 נסיון. שנות 37

 667040 טל. ,30 נורדאו חיפה, • 624162 טל. ,93 רוטשילד שד׳ תל־אביב,
.224769 טלפון ,22 ההסתדרות ירושלים,

— הספקה ללא 20.00—8.00 : ההרשמה •שעות —

 ישראל מדינת
החקלאות משרד

 מחירים לוח להלן
לשבוע המוסב□

.28מ־ 9 .3 ער 75. 10.75
ן כ ר צ ל ת ו ק ר י

חק״ו ל״י 3.10 מעולות עגבניות
99 99 3.60 גזר
99 99 1.75 חצילים
99 99 3.00 וקליפורניח נחריח פלפל
99 99 2.15 בתפזורת תפוא״ד
99 99 2.40 ארוזים תפוא״ד
99 99 1.25 ש בצל יב
99 99 1.50 ק״ג 2 של בשקיות ארוז כצל

ח ו ר י פ
99 99 2.50 6 גודל אלכסנדר גרגר תפוחים
99 99 3.30 6.5 גודל אלכסנדר גרגר תפוחים
99 99 3.00 6 גודל זהום
99 99 3.40 6.5 גודל אורליאנס תפוחים
99 99 3.50 5 גודל ספדוגה אגסים
99 99 4.60 5.5 גודל ספדונה אגסים
99 99 2.90 תי תמר דבוקי, ענבים כירו

ת ו פ ו ע
מעולה בטיב קפואים פטמים

1 גודל שקופות בשקיות
99 99 11.00 העוף) ק״ג 1.4 (עד

מעולה בטיב קפואים פטמים
99 99 10.00 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל

מעולה בטיב קפואים פטמים
99 99 9.00 חעוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל

ם י ג ד
99 99 8.50 בסיף

מדגים עשוי אחיד פדום — בקלח
פחות לא שמשקלם

99 99 10.00 גרם 250מ־

מכתבים
שועי גזיר פסול־חיתון יי
 בציבור, המהלכות שמועות אי-אלה לפי
 נזיר של בלתי־חוקי בן הוא רפאל יצחק

תו גולגולתו של החיצוני המראה יישועי.
אלה. בשמועות מך

 בדיקה לבצע וגם העניין, את לחקור יש
לב גם יש הגולגולת. של אנתרופולוגית

 ואת ההלכה, לפי נימול האיש האם דוק,
 (על־ידי ברבים לפרסם הבדיקה תוצאות

והב המחקר תוצאות אם מיקצועי). צילום
 לצפות), שאפשר (כפי שליליות יהיו דיקות
ל שר־הדתות את להכניס הכרחי יהיה

״פסולי-חיתוך. רשימת
 חיפה סרטן, א.

האיבה? את זרע מי
 בריטית בהתחסדות קאראדון, לורד

 )1971 הזה (העולם לציין שכח אופיינית,
 על- נזרע היהודית־ערבית האיבה שזרע

 בשילהי עוד הבריטי, מישרד־החוץ ידי
הראשונה. מילחמת־העולם

 ולורד איש־ערב שלורנם מיקרי זה אין
 לנו הבטחות, אותן כמעט הבטיחו בלפור

 הסב־ אך רגל, פשטה האימפריה ולערבים.
 ורו־ שאירלנד עובדה בשלו. הבריטי סבן

 הגדול ההון לטובת שותתות־דם דזיה
לונדון. של והבנקאים

אנטוורפן קופל, אברהם
 — קאראדון הלורד של דיעותיו •
.11 עמוד ראה

מפחיד סוף
 המעניין- התסריט, את לתאר ברצוני

בהודו. כיום שקורה מה של מאוד,
 ואולי בוער, מדיני עניין לא זה נכון,

למחשבה. רב חומר זה אבל אקטואלי, לא

 מה? מפחיד, הגענו? לאו לגמרי. חוקי
 לדימ־ משאיר אני התסריט של סופו את
הקורא. של הפרוע יונו

ה, דני  רמת־גן י

בבתי־הספד בולימית כפייה
 גיליון על הכבוד כל — ראשון דבר

 יצחק איש־השנה, על הכתבה ראש־השנה.
ב המעניינות הכתבות אחת היתר. רבין,
 שקראתי במלן, המעניינת לא אם — יותר
 קבלו עיתונים. ושאר הזה העולם דפי מעל

כך. על צל״ש
 הופיעה הארץ״ ״זו במדור — שני דבר

 ותנועות־הנזער המעיד הפגנת על סאטירה
 חברי בה מתוארים כאשר השלום, למען

 משטיפת- שהושפעו כ״ילדים תנועות־הנוער
 ללא להפגנה ובאו מדריכיהם״ של מוח

רא ממדרגה שטות הוא זה דבר תכלית.
 יכול ואני הנוער־העובד, חבר אני שונה.

להעיד.
 השיכבה חברי בפני הובאו העובדות

 בהחלט. אובייקטיבי באופן בקן הבוגרת
 דעתו- לפי לבחור הזכות ניתנה חניך לכל

היו  שלא ״שרופים״ חניכים הרבה גם שלו(
 לדעתם). מנוגדת היתר, כי להפגנה, באו

 דיעה אין 15 בני לנערים בי שחושב מי
ה מכל מושפעים והם מגובשת, פוליטית

לגמרי. טועה — להם מטיף
ההתר קצב כאשר שלנו, כמו במדינה

 ואינטנסיבי, מהיר כה המדיניות חשויות
 כנגד אפילו בפוליטיקה מתעניין הנוער
 לעצמו. דיעה מגבש וללא־ספק — רצונו

 למען שלא הצטרפו שתנועות־הנוער מד,־גם
 ולהזהיר למחות בדי אלא המדיני, ההסדר

 גוש- חברי של הפרועה ההשתוללות מפני
ותומכיהם. אמונים
 ב' הליברליות אודות קטן סיפור והרי
אצל ביררו הנוער־העובד מרכזי ארץ:

כקאריקטורה גאנדי אינדירה
מוכר תסריט

 בהודו אחת מיספר הגברת ראש־ו!ממשלה,
 של בפרשייה הסתבכה מישהי?), (מזכיר
 האופוזיציה הבחירות״. תוצאת ״עיוות
 ואף למישפט אותה תבעה זאת, גילתה
בתביעה. זכתה
 הנכבדה הגברת יכולה אם שיתברר עד

סו הרוחות — לא או בתפקידה להמשיך
 מותח רגע זהו ואז, גוברת התסיסה ערות,
 מצב־חירום על הנ״ל מכריזה — מאוד

לנו). מוכר דווקא (זה
והמתנג הצעקנים כל את אוסרת היא

 העיתונות את משתיקה מישפט, ללא דים׳
 לשעת־חי- התקנות בתוקף ״סדר״ ועושה

לגמרי. חוקי הכל כאן עד רום.
 שנשאר (למי לפרלמנט מגישה היא עתה,

 הוא: שעיקרה הצעת־חוק נאסר), ולא שם
 המישפטית המערכת של התערבות איסור

 מתקבלת, הצעת־החוק במערכת־הבחירות.
לגמרי. וכשר חוקי, זה גם הפלא. למרבה

 ראשיה,פט־ שולטת זה בשלב כלומר,
 לשעת- תקנות בתוקף מוחלט שילטון שלה

 (כי להתנגד ומנסה קם לא איש חירום.
 ״יושב״), כבר לא־יפה, משהו ואמר שקם מי

להמ יכולה אינה המישפטית והמערכת
חוק. אותו בגלל נגדה, בהליכים שיך

היה הכל כאן שעד בוודאי, לב, שמתם

קיז ד סצו ל עו תל עו ט

 חברי רוב לומדים שבה הגימנסיה מנוזל
ל שביעית שעה יש אם בעיר, התנועה

 להשתתף יוכלו אם לוודא כדי חניכיהם,
השבי (השעה 2 בשעה שיצאה בהפגנה,

וחצי). 2ב־ מסתיימת בבית־הספר עית
שבי שעות יהיו לא כי הבטיח המנהל

 ההפגנה לפני ויום לפני-כן, יומיים עיות
 אין שביעית. שעד, מהכיתות לחלק הוסיף
 ליכודניק חינו המנהל כי להוסיף צורך

מובנת־מאליה. ההסדר על ודעתו שרוף,
 או בבתי-הססר פוליטית כפייה יש אז

? דעתכם מד, ? אין
 ראשודלציון קורא,

ממזרח עם להתחתן
ש זז.שתורות״, הרשימות של פירסומן

 נותן הראשית, הרבנות על־ידי הוצאו
ה מהרוב גדול חלק לדרישת יתר־תוקף

 אזרחיים נישואיו להנהיג במדינה, חילוני
המדינה. מן הדת את ולהפריד
 כמובן, יבולים, הדתיים המדינה אזרחי
לש רבניים, בנישואין ולהינשא להמשיך

רשי הנהגת על־ידי גיזעם טוהר על מור
אין אך כרצונם. ולחיות פסולי־חיתון מות

)12 בעמוד (המשך

 נעשה כן ועל העם לשלמות דאגתנו שתפגין לעצרת נתכנס
 רצון ונפגין יצרים מליבוי נימנע :הולמים באמצעים זאת

מו ערכי סביב העם לליכוד  קבלת אחריות, דמוקרטיה, :קיו
מכות.
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תנועות־הנוער. מטעם החלקי ההסדר למען להפגנה מכרוז קטע
תל־אביב אורי,
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1987 הזה העולם


