
מכתבים
 נפשיים. תסביכים מלאת כאשת אותה
 מיש- ולאחר רבים, מחקרים לאחר וכיום,

הנאור, בעולם הנשים בין דעת־קהל אלי

אונאסיס וג׳קי רבץ לאה
גברי? חזיר מי

 אל שפירא גברת של מסוגה נשים נדחקו
השוליים.

 זה. מסוג נשים להפקיר לנו אסור אך
המתאים. לטיפול אותן להפנות עלינו

קריית־אתא רן, לב־ מאיר

,,יפה" לישראלי מיכתכ-תשובח
 הקורא של מיכתבו על להגיב ברצוני

מכו היפה ״הישראלי על שכתב כהן, יוסף
).2007 הזה (העולם מאוד״ ער

שבו רק יקירי. כהן יוסף (מיל.) סמ״ר
 מצה״ל, שיחרורנו מאז עברו ימים עיים
 ״הישראלי את לפגוש בידך עלה וכבר

 והגעת שפגשת, אדם אותו ומיהו היפה״.
 את המייצג בעצם, שהוא־הוא, למסקנה

ז הישראלי האזרח
 חשת שכנראה יפה, מכונית בעל הוא

 לאביך אם (כמובן, בה לנסוע שלא־בנוח
 שהרגשתך לי נראה כזו, מכונית היתד■
 בעל־מישפחה עורך־דין, משתנה...), היתד.

 אותו קרבית. ביחידה משרת עדיין שבגילו
שהעל שטנית, לדמות במיכתבך הפך אדם
להע העזת שלא קיצוניות״ ״הערות תה

הנייר. על לותן
 ג׳וב־ שחייל לו איכפת היה לא לדוגמה,

 אנו יוסי, השמיים. כיפת תחת ישן ניק
 מגיל הרי בסים, באותו יחד ששירתנו
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 לא אבק־שריפה ריח יריות, רעש נינו

והרו פצועים ראינו לא ובוודאי חשנו,
 אחרים) רבים (כמו שירתנו אנו גים.

 שעות־עבודה. שמונה סטרילית, בצורה
 הזמן בשאר אך נכון, יותר, מעט לפעמים

בלי או בתל-אביב, בבתי־הקולנוע מי —
 זאת, כל בצבא. קשורים שאינם מודים
 פשיטות, אימונים, לחצים, ללא כמובן,

וכד. הסתערויות
ב בצה״ל, רבים אנשי־מילואים ואילו

לע אולצו בעלי־מישפחות, ,30—40 גילים
 (אתה ליהרג להיפצע, להילחם, זאת, שות
 מילחמה...), שיש בעיתון קראנו זוכר,

 ועוד עסקים אלמנות, יתומים, להשאיר
 בני כרווקים שאגו, קטנים דברים אלפי

קיימים. שהם דעתנו על עלה לא כלל ,18
 זה. ישראלי על כועס הייתי לא אני
 זה באמת! היפה הישראלי הוא בעיני,

 לשדה־ וחש ביתו את עוזב שביום־פקודה
מו הוא חיילי־השירותים, שלגבינו, הקרב

מו שהוא לי אומר כשהיה ערטילאי. שג
מס הייתי השמיים, כיפת תחת שאשן כן

איתו. כים
הר אך בלבד, 21 בני אנו יקירי, יוסי

 שבגיל אותנו הרגילו לטוב. אותנו גילו
 בלי וכמעט למדינה, דבר לתת בלי צעיר,
 אגרוף לקחת רשאים כבר אנו לחיות,

או של בפרצופה אותו ולדחוף דומן מלא
מדינה. תה

בחממה היום עד שחי ,21 בן צעיר איך
)16 בעמוד (המשך

אפשרויות: שתי לך יש באמת, גדולה שהיא כביסה מכונת מחפשת את אם
סופרלורד״. ״קריסטל או ליידי״ גרנד ״קריסטל

״קריסטל״, של הגדולות אחת את בקנותך
ק״ג $ עד כביסה קיבולת עם ־ מבפנים במיוחד גדולה שהיא כביסה מכונת מקבלת את •

החיצוניות. במידותיה קומפקטית אך -
והשכלולים. היתרונות כל בה שיש כביסה מכונת מקבלת את •
בישראל. וגם באירופה רבים מוניטין בעלת צרפת, מתוצרת מעולה מכונה מקבלת את •
זמן. לאורך ומסור מהימן שרות לה שמובטח כביסה מכונת מקבלת את •

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

ת ד ל ו י ל
מה גם אומרים אנחנו

ת לא לקנו
:אצלנו

 יותר זול 4
 יותר טוב שרות 4
יותר טוב יעוץ 4
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מיטה ועד ממוצץ לתינוק,
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