
לכבוד
 הוה העולם מעלפת

רב, שלום
ח המכוער החיטוט עם תפסיקו

אנשים. של בנשמות זה
 מחדר- שערוריות לנו תחשפו אל

 הסאלון, מן שערוריות או המיטות
ו הציבור אנשי של מהמיטות צאו
! בשקט לחיות תנו אנשים. טתם של

 שהם מי עם לחיות לאנשים הניחו
 רוצים שהם מי את לדפוק רוצים,

 מפחד מישקפי״שמש בלי וללכת —
פר מחיים תעשו אל היה. העולם

 וכתבות- עלובים סיפורי־רכילות טיים
נכז• אהבות על ומבזות בזויות שער

 עי- של בתם מעשנת מה או החלון
ה דופק מי את או תונאית״ידועח,

 הזיונים וגם הפנויות• בשעותיו צנזור
 ציבורי ענייו בדיוק לא חם דיין של

 אפילו אולי — דופקים כולם ולאומי.
בעצמכם. אתם
אינפורמטיבי דיווח לא הרי זה

גירו עישון־חשיש, משולשים, בות,
 אנאליזות בתוספת — ובגידות שיו

גרוש. בעשרה פסיכולוגיות
ניס זמרת מדוע לדעת רוצים לא

מ־ זמר קפץ למה או להתאבד, תה
רב, בכבוד
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 בצאתך״ ואדם בביתך יהודית ״היה

 בביתך אדם ״היה ההשכלה. חכמי זעקו
 אמה שלומי בחימה הגיבו בצאתך״ וחווה

 מיאו ז יהודי מהו — ז יהודי ישראל. ני
 1 יהודי מאו מאו ז יהודי מיהו ן יהודי

זה. מדורנו יענה ואחרות אלה שאלות על
לע שלא נבקש המדור קדושת מפאת

 חמוצים. בו טוף
 העיקרים 13 א.

 עק־ את שנסח הראשון היה הרמב״ם
 במסגרת ותחמם היהודית האמונה רונות

 מהווים הללו העיקרים עיקרים. 13 של
ועי עיקר שכל כולה היהדות את למעשה

 בהלכה. חשוב תחום ומתמצת מסכם קר
:הם העיקרים 13
הבריאות העיקר ג.
טוב שיהיה העיקר .2
סובר ובלי חם שיהיה העיקר .3
להם שנכניס העיקר .4
גשם ירד שלא העיקר .5
בזול שיהיה העיקר .6

ב מישנים הם הבאים העיקרים שבעת
(מטולה) פלדמן משה האיכר .7חשיבותם.

 בלכירוביץ יוסף האיכר .8
פינה. מראש שם עלומי איכרים וחמישה

העיר,ריס שלושה-עשר
 רבה לחשיבות זכה הרמב״ם של מפעלו

 או הגדול״ ה״מעקר בתואר עוטר והוא
 (פאודל). האיכרים״ ״בעל

 ידיים נטילת ד.
שנוט יהודים פתולוגים בין נפוץ מנהג

 בהם ומפחידים השימוש לאחר ידיים לים
ר״ל. וטפם נשותיהם את
חצות״ ״תיקון ב.

 וניתן יחסית מסובך שאינו מהיר תיקון
 הקפדה תוך מומחה, עזרת ללא לעשותו

הפאקונג. את לאבד שלא

ופר׳מדזנה
עבודה בסכסוכי שעור

השאלה

לשלום פוס־נובל
 פצצת־ אבי ס&ארוב, איפריי הפיסיקיו■

 בפרס־ שעבר בשבוע זכה הרוסית, המימן
 מאמציו ״על לו הוענק הפרם לשלום. נובל

 שלום למען ופחד, מורא ללא האישיים,
האנושי.״ המין בקרב

השאלה: על וענה בעיון קרא דימיוניים. מאורעות שלושה לפניך
 ליום אחת לירה של לתוספת בתביעה המיפעל את סוגרים ■העובדים .1

חמאה. לקנות כדי
 ב־ אחזקת־הרכב דמי להעלאת בתביעה המפעל את סוגרים העובדים .2

הדלק. התייקרות עיקבות
מכות־ לו ומרביצים ועד־העובדים יו״ר את בלילה תוקפים אלמונים .3
שמת בטענה המיפעל את סוגרים העובדים בבית־חולים. מאושפז היו״ר רצח.

ולאירגונם. להם נכלים
 אם זה, סיכסוך־עבודה איזה ככלל, אם כסיכפור־עכודה, מדובר מתי הסבר

נמק. וגם ככלל,

הנכונה התשובה
 העובדים כי חריף הוא הסיכסוך בכסף. מדובר כי סיכסוך־עבודה זהו .1

 חיוני, במיפעל מדובר כי פראי גם הוא הסיכסוך לעצמם. אישיים, דברים תובעים
וב במשק מחבלים הם העובדים אחת. לירה על מתווכחים היו לא אחרת כי

 חמאה במקום מרגרינה עם להסתדר גם יכולים שהם יודעים כולנו כי מדינה׳
תאבי־בצע. סתם הם ובעצם
 חייב שהמיפעל העיקרון — בעיקרון מדובר כי סיכסוך־עבודה זהו .2
 העובדים כי קליל, סיכסוך זהו מעבודתם. הנובעות העובדים הוצאות את לשלם

 מתורבת סיכסוך זהו למכוניותיהם. דלק כי־אם לעצמם, אישי משהו תובעים לא
 העובדים מכוניות. להם שיש מיושבים־בדעתם באנשים מדובר כי פראי, ולא

איתם. להשתוות אפשר אבל הכלכלי המצב לנוכח בדרישות, מגזימים קצת
 הוועד, יו״ר שחטף המכות בסיכסוך־עבודה. ־■וכלל כלל מדובר אין כאן .3

 הכלל. לבעיית אותה להפוך ואין שלו אישית בעייה הן לו, הגיעו ושדרך־אגב
 המיפעל את וסגרו ■והלכו זה, אנושי כלל העובדים הפרו המתואר שבמקרה אלא
 לדין להעמידם ויש פליליים פושעים הם העובדים כל לפיכך, סיבה. שום ללא

הדין. חומרת בכל אותם, שהסית היו״ר את ובייחוד אותם, ולשפוט

 או רופאים יהיו סוריים ילדים
 הפיל שאביהם מכיוון מהנדסים

ב חבה ציוניים מטוסים חמישה
 לילדיו, חינוך״חינם : הגדול פרס

לדוקטוראט. ועד הגן מן

ליל מציעים שאנו הסיכה זוהי
 במייו* לא-גיבודים אבות של דים
 לעשות קצת, פחדנים ואפילו חד,

 המיש- הגבורה רוח למען משהו
ת,  חינוכם, ולטובת לטובתם פחתי

במובן.

 סיב־ פרץ יותר, או פחות חודש, לפני
 אל־על, מטוס של לנווט טייס בין סוך

 חיה, הסיכסוך הצפונית. באפריקה אי-שם
 התבטא הוא רגיל. סיכסוך־עבודה כמובן,

 המסובסד הנווט בין קולניים בוויכוחים
 כנהוג הנוסעים, של לעיניהם לקברניט,

הת גם הוא רישמיים. בסיכסוכי־עבודה
 בהמראת שעות שמונה של באיחור בטא

 של למוניטין כספי נזק וגרימת המטוס׳
 ש־ נכון הנוסעים. לציבור וסבל החברה,

 היא קריזה כי ,קריזה/ חטף לא הנווט
 ,לקה פשוט הנווט מתקאית־גששית. מילה

 אשב־ הגדרה — אישי׳ בסיכסוך-עבודד,
 אמר לא גם הוא יותר. נזית־אקדמאית

 שרוב מאחר מאלוהים, רק מפחד שהוא
 לכל ומפחדים — אתיאיסטים הנווטים

 אחד אף — והעיקר מלא. מניכוי היותר
ל אל־על את סגר לא הנווטים מידידיו

תמימות. שעות ארבע
 על להתמרמרות הסיבה כנראה זאת,
המ הנווט על שנגזר גזר־הדין חומרת
 בהנהלת פנימי לבירור נקרא הוא סוכסך.
 על להביא עלול אשר בירור — החברה
ל הפנימי, הבירור נזיפה. אפילו הנווט
ל נועד — המישפטי הבירור מן הבדיל

 קרה שאומנם כפי בסיכסוכי-עבודד״ טפל
 בקללות עוסק גם הבירור מטוס. באותו

' שעות. שמונה עד ובהשבתות
 התגד ״קריזה״ מסוג בסיכסוכי-עבודה

 כחוק, מוכרזים הם אם אחרת: היא בה
 בירור יש — לא אם צווי־ריתוק. יש

 הדרך קצרה ומבית־המישפט — מישפטי
 -קריזת־עבודה״ סעיף על לבית־הסוהר.

כמובן.

 עם עסיסית׳ שימחה-לאיד זוהי יבש•
 הללו כתבות-השער ותמונות. צבעים

 בכמת התפוצה את אולי מגדילות
 התדמית- את מקטינות אבל עותקים,
יותר. בהרבה הלוחמת
 חיר למען הלוחמים אתם,

 ח: האיום תהיו אל פרס,
 זכותם האלה. לחירויות תר

 חשאית, לאהבה-נכזבת-אישית, שים
 בערב- סרט לראות הזכות מן גדולה
לאומית. להגדרה הזכות מן או שבת,

מהאנשים! רדו

מחנך שעת
 נושאי לבני חינו־ו־חינם

הגבורה. עיטור
8.10.75 ידיעות,

 הולף ■הרוחנית, אימנו בסוריה,
ש דור כמינו. מיוחד דור ומתחנד

ת העילית להיות יזכה ב החברתי
 בניהם הם אלה שנה. בעשרים עוד
 כמילחמת מצטיינים טייסים של
חמי שהפילו טייסים :כיפור יום
מטוסי-אוייב. שה

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

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


