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ש שולחן אותו על מנותחים שהם להם
כלבים. מנתחים עליו

 שהוא יעקב, לד״ר גרמתם מזה חוץ
 אי־פעם, שהכרתי הגדולים הרופאים אחד
 אל החוזרות פניותיכם האם משווע. עוול

ז נקי במצפון נעשות העולם מצפון
 שיבא, בי״ח גור, דניאל ד״ר

תל־השומר
 ככל הזה, העולם של תפקידו כן. •

 את להביא אלא להאשים, אינו אחר, עיתון
 במלואן, הנדון לסיפור הנוגעות העובדות

האינ לקורא ולהניח צדדיו מכל להאירו
 לקבוע או מסקנותיו את להסיק טליגנטי

 היטב, הנושא את בדק הזה העולם דיעה.
 את והביא בעצמו, גור הקורא שמעיד כפי

 ותגובת עצמו יעקב ד״ר של תגובותיהם
 של בראשי־התיבות (שזוהה נוסף רופא
ב־ בכיר רופא דיברי את ולעומתם שמו),

גור ד״ר
ראשון ממקור ידיעות

 המאמתים ואשתו יפה הילל בית־החולים
 לבקשתם). פורשה, לא (זהותם הסיפור את

 סיפור ? כן מה ראשון, מקור אינו זה ואם
 גדול הוא כי ספק שאין לרופא הנוגע כזה,

 ומהווה הרכילות מתחומי חורג בתחומו,
 ש־ ספק אין ראשון־במעלה. ציבורי עניין

 יעקב ד*ר של שבטיפולו חולי־הכליות
העניין. את לברר יעדיפו

לא־ציוני מיכתב
 משום דווקא, הזה העולם אל פונה אני

 יסכים לא אחר עיתון שאף לי שנראה
 נסיון לאור (וזאת הדברים את לפרסם
 לפרסם סירב הארץ העיתון כאשר העבר,
 שלאחר בתקופה חריפים מיכתבים מיספר

ב תבינו כמו־כן יום־הכיפורים). מילחמת
מ בעילום־שם, להישאר רצוני את וודאי,

(שכ הממשלה על־ידי מועסק שאני אחר
בפעי אחוזים ב־ססז כימעט מעורבת ידוע,
המשק). של הכלכלית לות

 פלד, האלוף של לדבריו להתייחם ברצוני
שכי ולא מתנדבים הם אנשי־הקבע כאילו

רים.
 המלומד, האלוף את מכיר איני ובכן,
 אכן הקרובים וחבריו שהוא מאד וייתכן

 מעשרות מורכב צבא־הקבע אולם מתנדבים.
 (כפי הסיבות ולהלן שכירים, עובדים אלפי
:בצבא״הקבע לשירותם לי) ידועות שהן

הציבורי. בשירות למקובל מעל שכר
 הציבורי, בשירות למקובל דומה מאמץ

 שהמפקד מאחר היעדר־מאמץ. — כלומר
 פקודו, משכורת את משלם אינו הישיר

ול הכלכלי, בניצולו רב אינטרס לו אין
 פקודיו. שרבים ככל עולה ערכו עיתים

להתע וכתמורה הפקודים, את לנצל נהוג
 :(לדוגמה על־ידיהם הנעשות מעבירות לם

 לקצינים־למי- הצמודים הצבאיים הנהגים
ל מעבר הרבה רב ערכם אשר ניד׳ם,

דרגתם.)
 להן דומות כימעט שאין ניכרות הטבות

הפי :כגת בארץ, אחרים במקומות־עבודח
 חישוב לקבע משירות־החובה חלק כת

 פיצויי- לצורך כוותק שירות־החובה שנות
למי עומדות הלוואות מתן זכו/ פרישה

 מישפחה, בלי או עם לחו״ל, נסיעות ! ניהן
ל מחוץ צבאי רכב ״השתלמות״ לצורכי

 בשעות־העבודה ובעיקר העבודה, שעות
 כד על ויעיד וכר. סידורים קניות לצורך

ה הצבאיים כלי־הרכב של הרב מיספרם
 ב־ הגדולות, הערים ושווקי בחוצות נעים

שעות־הבוקר.
לצבא- העצומה לנהירה העיקרית הסיבה
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1990 הזה העולם

זמורחבוז. חדשה לימודים תוכנית עם 3 מחזור נפתח

 להרחיב החצים אלה
 תיהם1י1ח1 השקפותיהם להעמיק
 ׳מצאן השונים. האמנות בתחומי

 המתאימים הכלים את ב״שיחווד
 יושם מיוחד דגש רצונם. למימוש

 לאחרונה שחלו התמורות על
 האמניות. ובחקר באומניות
 ברמה תהיינה וההרצאות השיחות

 משוחררות אך אוניברסיטאית
 אקדמית. מנוקשות
 אמנות לשוחרי מיועדות השיחות

 סדירה בהתעסקות מעונינים אשר
 אולם האמנות, בתחומי וענינית

 אוניברסיטאיים. ללימודים פונים אינם
 וסטודנטים תיכון תלמידי

 אחרים בתחומים המתענינים
 הספיציפיים. ללימודיהם בנוסף

 והמרצים הנושאים
 באומנות המציאות חפיסות

 פ1הפ מאומנות ־ העכשוית
 בריאל יואב / היום האומנות עד

 העכשוית/ באומנות התבוננות אופני
נרבוז יאיר

 וארכיטקטורה ארכיטקטוני פיסול
 שחורי רןפיסוליה/

 עינבר נחמוזמננו/ בן לקולנוע מבוא
 - המוזיקלי לסרט וער מהנאוראליזם

 קליין אורי /בקולנוע ומשמשת סגנון
 עכשוית/ מוסיקה להבנת מפתחות

חיים. מר יוסף

פורום

באוריורשבסק׳

ז

 תרדפי אל
 ! האופנה אחר<

 העשיר המגוון עם
 של והעדכני

 השפתונים
 והלאקים

 המובחרים
 שהכינה

 קוואנש־ מרי
 האופנה

אחריך. תרדוף

 :להרשמה והכתובת ההרצאות מקום
 חדש. תיכון ספר בית

 תל־אביב, 81 חיפה דרך
 453317 טלי 17054 ת.ד.

 1.10.75 ביום החל ההרשמה: מועדי
 הי עד א׳ בימים

 .20.00 עד 16.30 הששת בין
 לכתוב נא פרוספקט לקבלת

 תליאביב. 17054 ד. ת. אל
.10 מסי עבור

 ולסעד לתרבות האגף בחסות
ת־א־יפז. עירית של

שיחות
האכזנויות נצס נצכשו׳ לססגש סוכז

 קחאנם לסר׳ הסודבקזת הסזדעות את שלחי
 ותקבלי בשבתך את צייני תיא 33030 ת.ד.

שי. לביתך

המוסיקה/ בלשון יסוד
.אוסטרובסקי דו

 החדישה/ העבריה לשירה מבוא
ערפלי. בועז

 ומקומו התיאטרון של הפונקציה
 החדישה/ התרבות במערכת

.מילוא יוסף
 12 תכלולנה הסדרות מרבית

 .24 וחלקן פגישות,
 בשבוע פעם תתקימנה הפגישות

.18.30־20.00 בששת

קוואנש: מוי של שי נובצע
 בפלך להציג שנועדו שדעות 4 מסיררת אתת זוהי
 שלך. החיזנ״ם פי1הי תכשירי את
 נייר גליזן על אותה הדביקי השדעה. את נזר׳
 שיחפרסש. נוספות שדעות 3 עם יחד
 סימלה שהוא נחל פרולסרננית בך,יתקבל ע•׳
קוואנט. סר׳ של


