
מכתבים
 להוציא בינעירוניים, בקווים חינם נסיעה
מרכזיות. בתחנות לעלות הזכות
מ הנפגעים אלה, חיילים טובת שכן

 שמש מזג־דאוויר, ומפגעי דרכים תאונות
 לנגד לעמוד חייבת זמן, ומאובדן וגשם,
ובראשונה. בראש עינינו

פתח־תיקווה אלון, כדון

היהודית המסורת על ?ופירייב
 אודות הכתבה את רב בעניין קראתי

 הזה (העולם שלום אליאב, לובה של סיפרו
 בעל שעיתון העובדה מצערת מאד ).2001

 מנוייו מרבית אשר כשלכם, רחבה תפוצה
להת־ הצריכים אינטלקטואליים, אנשים

אליאב לובה
יעבור ובל ייהרג

 של האי-דיוקים עם מחדש פעם בכל מודד
המאמרים. כותבי

הו נתן שהקדוש־ברוך־הוא אומר לובה
 מסוג אינטלקטואלית חוצפה לשקר. ראה

 פרשן או סופד אף אצל נמצאה לא זה
 כדי בעולם. שהוא מקום בכל מיקראי,

 בספר בכתוב לעיין די המעוות את לתקן
 לובה י״ג. י״ב, פסוקים ט״ו, פרק בראשית

 הפרשנים, כל אבל רש״י, בפירושי הסתפק
 צחקה שאכן מפרשים הזוהר, ספר ובראשם

 מסוגל ולא זקן היותו על אברהם על שרה
 לפי — עצמה שרה כי זרע, להזריע יותר

 מסוגלת היתד, עוד — הפרשנים דיברי
 הקדוש־ של ציווי שום כאן ואין ללדת.

 אכן ט״ו, בפסוק שכתוב וכפי ברוך־הוא.
 צחקה כי וידע הרמז, את אברהם קלט

עליו.
 מכוח הפלדה כוח ״יפה :לובה כותב ועוד

 הצידה.״ הדין את מזיזה הפשרה זכר, הדין
 אבל פשרה, גורסת היהודית ההלכה אומנם

 להתפשר שאסור דברים יש נושא. בכל לא
 ״ייהרג המישפט את מכירים ואנו עליהם,

 בהלכה רבים דברים לגבי יעבור״ ובל
ב הרמז את יבין שלובה ורצוי היהודית•

 פסוק השתית שבמחי־קולמוס זה, נושא
 זה שפסוק מה־עוד הדינים. כלל על זה

 ״עשה,״ מיצוות לגבי בלל תופס איננו
 שיטחי בכל ההתיישבות מיצוות שביניהן

ארץ־ישראל.
 -שלובה להבין, יכול בר־דעת אדם כל

 רק לשלום. משוגעים קרוון ודני אליאב
במדי האנשים שכל יודעים לא שהם חבל

 והשוני גם־כן. לשלום משוגעים ישראל נת
 מתבטא הציבור לכלל לובה בין היחידי

 את להשיג מסכימים האנשים כל שלא בכך
מחיר. בכל השלום

ה המציאות. את מכתיב החלום לא כי
 של החלומות מכל יותר אכזרית מציאות

שוח וכל יבי, אבנרי, אורי אליאב, לובה
 שכל גם בטוח אני והחלום. החופש רי

 נאיביים, אינם האלה היקרים האנשים
 למען והטסתם תורתם בעלי־חלומות. ואינם

 אינם שהם חבל רק בנות־ביצוע, הן השלום
 מובילה ממעצביה, שהם זו, תורה כי רואים

 אינם הם כי ישראל, מדינת של לאבדון
 חזון, בעלי לא ולא־כל־שכן ריאליסטים,

העתיד. לגבי
ישר בית לכל לכולנו, טוב היה מאד

 היו השלום למען הנלחמים אנשים אם אל׳
למצי ריאליים פיתרונות בפנינו מביאים

המתרפ וחזונות חלומות ולא השלום, את
 ציטטות על והנשענים חלומות, על קים
 בקרב לשלום רצון של חלושים גילויים של

האוייב. במחנה האינטליגנציה
קיריית־אתא לב־־רן, מאיר

ת את אם ש אפשרויות: שתי לך יש באמת, גדולה שהיא כביסה מכונת מחפ
.סופר־לורד׳ •קריסטל או • ליידי גרנד ״קריסטל

תך ת את בקנו ח ״קריסטל״, של הגדולות א
ת • ת א ל ב ק חד גדולה שהיא כביסה מכונת מ ם ־ מבפנים במיו ק״ג 6 עד כביסה קיבולת ע

ת אך ־ טי ק פ מ ה קו תי ת. במידו החיצוניו
ת • ת א ל ב ק שכלולים. היתרונות כל בה שיש כביסה מכונת מ וה
ת • ת א ל ב ק בישראל. וגם באירופה רבים מוניטין בעלת צרפת, מתוצרת מעולה מכונה מ
ת • ת א ל ב ק טח כביסה מכונת מ מוב מסור מהימן שרות לה ש זמן. לאורך ו

 והוגן, סביר במחיר ומעולה, גדולה כביסה מכונת מקבלת את
מלאכותי באופו מנופח ולא
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