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 המשכיות
 החסכון תשלומי
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עליהם.

הראשון הבינלאומי הבנק

 בהגרלת הערב
 הזהב בדור

הפ*ם מפעל של
500,000ראשון פרס

ס ך ב כדןך פ ה 500,000 הז

שוי ראשון פרס  1,000,000 ע
ל: להצטבר

 בטלוויזיה סערב
 תוצאות
ההגרלה

לפירסום העמוד מחיר

מה העו&ם

לי׳י 2880 רק הוא

מכתבים
חשכה איש

 טם שאני היות אך מוקדם, עוד זה אולי
 מקדים אני באירופה, ארוך לטיול בקרוב
אצ כנהוג — שלי ב$יש־השנה ובוחר

 לדעתי, החדשה. ראש־השנה בערב לכם
 נתניהו (״יוני״) יונתן הוא איש־השנה

המפואר. אנטבה במיבצע שנפל ז״ל,
תל־אביב איש-שלוב, צורי

 ובכל שעברה שנה בכל כמו השנה,
 איש־ ירבו, כן תהיינה, שעוד השנים
בגין. מנחם הוא השנה

פתח־תיקווה מילר, חיים

 כ־ לבחור נוהגים אתם אם יודע איני
 לא־ישראלית. אישיות שלכם איש־השנה

לב לכם מציע הייתי הדבר, כן אם אולם
הבינ הטרוריסט קרלוס, את השנה חור

 מכל יותר באישיותו שייצג כאיש לאומי,
 שעמדה השנה, מאורעות את אחר אדם

הבינלאומי. הטרור התגברות בסימן
תל־אביב מאור, מ.

 הציבורית הבמה אל שחזר דיין, ...משד,
חמתכם. ועל אפכם על

תל־אביב תמיר, עוזי

 אמין שאידי ברור הרי ? הוויכוח מד, על
איש־ה׳שנה. הוא

ירושלים נימני, עובדיה

 שמיבצע לעובדה להתכחש אי-אפשר
במאו ביותר הבולט המאורע היה אנטבה

בהיס תיזכר תשל״ו שנת השנה. רעות
 צה״ל הוכיח שבה כשנה היהודית טוריה

ל הארוכה. זרועו כושר ואת יכולתו את
 כאיש־השנה שתבחרו הראוי מן פיכך,
 איש המיבצע. את בדמותו המייצג אדם

 סגן- או מהשניים: אחד להיות יכול זה
ה בראש שעמד ז״ל, !תניהו יונתן אלוף

 או במיבצע, חייו את והקריב פושטים
 המיבצע את שתיכנן שומרון, דן תת־אלוף

עליו. ופקד
 אשקלון טווילי, נורית

איומה שחיתות
 אני מדינת־ישראל, של לעתיד כאזרחית

 שחיתות של תופעה על להתריע רוצה
 אישי באופן נתקלתי שבה איומה, וסילוף
 צבאי. לשירות הראשונה התייצבותי לאחר
נש התייצבותי מועד אחרי ימים עשרה

 ״איגרת בשם חוברת כתובתי לפי לחה
שחב מאחר לקבלה, ציפיתי למתייצבת״.

 מלבד לפני. אותה קיבלו לכיתה ,רות
 היא החוברת, הפצת שבעצם השחיתות

 ריגול רשת כנראה שיש כך על מצביעה
 ישל לישכות־הגיוס בכל יעילה די פנימית

הדתיים.
 ובה עמודים, שמונה מכילה החוברת

 לך מוגשת זו ״חוברת השאר: בין נאמר,
 ומילואים, סדיר צה״ל, חיילי אלפי על־ידי
פגי בצבא הבנות שירות בעצם הרואים

 מטרת היהודי. העם קיום ביסוד חמורה עה
זכותך את לידיעתך להביא היא זו חוברת

 פסק-הדיו ואת משירות-ביטחון, לפטור
 גיוס האוסר לישראל הראשית הרבנות של

 אירגון החתום: על מוחלט.״ איסור נשים
תורה. נאמני יוצאי־צבא
 הדרכים את החוברת מפרטת אחר־כך

ש מה בצה״ל. בנות משירות להתחמקות
 שהפעולה הוא מכל, יותר אותי הרגיז
 ומתוך צלול בראש במודע. נעשית הזאת
 זוהי המעשה. מהות של ברורה ידיעה

זוהי ולשקר. לדבר-עבירה הסתה בפירוש

 חובה מפני להתחמקות רוחנית, ולא עזרה,
 זהו למדינה. חיונית גם שהינה אזרחית

 המחשבה חירות של ושפל גס ניצול
 אף הם חיינו״, על ״להקל וכדי במדינה.

 שבו לפטור, בקשה טופס לחוברת צירפו
הפרטים. אתי למלא רק יש

 מאד. אותי הרגיז שזה מפני לכם, כתבתי
מסו איני בפרט, שאני, ■למסקנה הגעתי

 את להביע מלבד נגדם, דבר לעשות גלת
דעתי.

קרית־טבעון ל♦, אסתר

אי״סדטן מזל
 כרטיסי- השנה גם קיבלתי שנה, כבכל

 למילחמה לאגודה תרומה בקשת עם ברכה
כל הסרטן אם שואל: אני ושוב בסרטן.

 את מפסיקה לא המדינה למה נורא, בד
 אינה היא למה הסיגריות? וייבוא ייצור

ב השימוש את כמו העישון, את אוסרת
 סרטן- את לעודד גם ייתכן לא סמים?

בעת־ למניעתו תרומות לבקש וגם הריאות,

 הצביעות נגד מוחה אני ובעונה־אחת.
הציבור! בתבונת והזילזול הזאת,

יפו שחור, ז.

לפ קראתי, בעיתונכם ״אנשים״ במדור
 רבין יצחק ראש־הממשלה כי זמן־מה, ני

 ״פנים״ לו שאין התנצל וכי לעשן, הפסיק
 שפורסם אחרי מחדש העישון את להתחיל

 אליכם: שאלתי שלו, העישון הפסקת דבר
ה ב״הפסקת ראש־הממשלה ממשיך האם

 לעשן כבר התחיל שבינתיים או עישון״,
 אומנם ראש־הממשלה אם אגב, מחדש?
המו מדוע שלו, העישון בהפסקת ממשיך

עי סכנת נגד להסברה הישראלית עצה
 העניין את מפרסמת ,אינה הסיגריות שון

 רוצים, שאם להוכיח כדי הציבור בקרב
העישון? על להתגבר ניתן

יבנה אוריאל, צ.
 עדיין דבין יצחק ראש־המנזשלה •

שדו. העישון בהפסקת ממשיך
הטובה בגדר הצביעות

ש איקריח־בירעם, לפרשת חזרה ושוב
 מצפון על הרובצת כבדה אבן כמו היא

 הרף, ללא מנוחתה את ומטרידה האומה
 ממשלת־ישראל שעושה מה שתיפתר. עד

 בלבנון, הטובה״ ״הגדר שמכונה מה ליד
 עוזרת אחד מצד הצביעות. שיא הריהו

 מגישה ■לבנון, תושבי למארונים הממשלה
 לעבוד להם מתירה רפואי, סיוע להם

 בעיתוני שפורסם מה ולפי ישראל בשטח
 כדי בנשק אותם מציידת אפילו חו״ל

 אלה המוסלמים. המחבלים מפני להתגונן
למדינה. ביטחוני סיכון מהווים אינם

 מוכנה הממשלה אין שני, מצד אבל
 לפליטי להתיר שלא מההחלטה בה לחזור

לכפרי לחזור המארונים !ובירעם איקרית
 מהווים כן עדיין הם שכנראה מפני הם,

 הנפש, את מכסה כלימה ביטחוני. סיכון
ה מנהיגי של זו מצפונית צביעות נוכח

אומה.
 ירושלים פרידמן, זהבה

ושביתה שבת
 ״קרובי־ :קראתי העיתונים בכותרות

 שבי- עקב נתבקשו, חולים של מישפחד,
ול קרוביהם לצד לשבת תת־האחיות,

 שבת- :שנקרא מה זה בטיפול.״ להם סייע
הטו בימים כמו ושגיתת-אחיות. אחים

 יחדיו: ולזמר לשיר היזם נוכל ההם, בים
 גם אחים שבת נעים, ומה טוב מה ״הנה
!״יחד

 תל־אביב אילץ, שמואל

המישהוש את להדפיס
 (העולם ,,משורר לכם הוא שיבי היות

 — יושתק שמא חרדים ואתם ),2033 הזה
 ממש: של חסד עימו אתם עשו אללי,

 בן־האלמוות. של מקישקושיו אחד הדפיסו
 מורא׳! ,ללא אלא בתשלום, במודעה לא

לשפוט. לקורא והניחו
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ירושלים בית־וגן, עילס, יצחלן
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