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 ץוזלה הראשונה המהדורה
!!!חדשה מהדורה הופיעה

לח חמעבדה ראש לוין יצחק פרום׳ של ספרו
בר־אילן. שבאוניברסיטת והחלום השינה קר

החלום של הפסיכולוגיה
 המופלאה התופעה מהות את להבין לך יעזור

 ויחיד מרתק דיון החלום. של
 מבחינה החלום בנושא מסוגו

ופילו פסיכולוגית - מדעית
 מיוחד נספח הכולל - סופית

חלומות. של עצמי לנתוח
שיג: שירות לה צאה י מההו
ה משלוח ע״י מחא ס ה  ע״

 דקל להוצאת ל״י 343
ת״א, 45094 ת.ד.

בח 781 ו ד 9 טלפון:
ת ם נויו המו הספרי

א. (הפצה בחרות
ובוז־ בע״מ) ערמוני
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 )8 מעמוד (המשך
 עושים שאין דבר שומר, לו דים
 אזרחי־ישראל, יהודים מבקרים עם

 אזרחי בין השיוויון מופר ובכך
המדינה.

ה קביעתו את לתקן ברצוננו
 מדיניותה ענבר. מר של מוטעית

ו לכניסה בקשר איי־בי־אס של
 זו: היא מישרדיה בבניין לביקור

 הוא אם בין ישראלי, אזרח כל
 שבא אחר, עם בן או יהודי ערבי,

פגי (קרי: מוגדרת במטרה לבניין
נק שאכן במודיעין מוודאים שה),
 תג־ לו נותנים פגישה, לו בעה

 לצר- ומשאירים, מבקר של ענידה
 אישי מיסמך יציאה, ביקורת כי
 מלווים אין שלו. חעודתיזהות או

 ואין היעד לקומת המבקר את
שומר. לו מצמידים

 כל על כאמור, חל, זה נוהג
 או דת הבדל ללא ישראל אזרחי

אתנית. השתייכות
 המוטעית שהתרשמותו ייתכן

 הקיים מהנוהג נובעת ענבר מר של
 שלא לבניין המגיעים מבקרים לגבי

 עובדי עם מגע או פגישה למטרת
 במיקרה התרשמות.) (סיור, החברה

למסייר. מלווה מצרפים כזה
ה אלה, שעובדות מקווה אני

 אזרחי בין השיוויון כי מעידות
 על־ידי בקפדנות נשמר ישראל
 דעתו את יניח אי־בי־אס, חברת

ענבר. מר של
 איי־בי־אס, דובר 'נאי; צכי

תל־אביב
• • •

 מראשיה דא
מפעיליה לא1

ב- העורך, דברי בעיקבות

 הזה העולם מגיליונות באחד
 ה־ על מידע לביב יגאל פירסם

 בן־גור־ בנמל־התעופה טרמינאל
 — אלי ישירות התייחס שבו יון,
 הערתי נכונה. היתה לא מילה ואף
 שקיבל והתרשמתי ללביב, כך על

 תיקן לא הוא אד דברי, את והבין
 כי וחבל. שפורסמו, הדברים את

 ובעצמו... בעיתון פגע הוא בכך
 כתבה פורסמה לאחרונה למשל,
 שתיב־ בניין על לביב של אחרת
 אף נכונה. היא ובעיקרה ננתי,

 לא אישית שלי עובדות לאותן
 יכול הייתי לא כבר ידועות, היו

האמון. במלוא להתייחם
סו הטרמינאל על בכתבה אגב,

 של ופעיליה מ״ראשיוז שאני פר
 אינה שזו יתכן החרות״. תנועת
 זהו אך השמצה, לא ואף בושה
ומעו חבר אינני נכון. לא מידע

 החרות, בתנועת חבר הייתי לא לם
 להיות יכול אינני שגם ומכאן

ומפעיליה. מראשיה
 מכירים שהם החושבים אנשים

 מקורב שאני לחשוב נוטים אותי,
שמכי אותם אף החרות, לתנועת

 יודעים, והיטב, מקרוב, אותי רים
יותר. נכון אולי ההיפר כי

 כמה: פי חשוב אחר, ובעניין
 לכל מסכים אני השלום. עניין
 כפי אל-סאדאת, של שנייה מילה

 עם שלו בראיון ביטוי לידי שבאה
אבנרי. אבנרי

חורין, כן־ מרדכי איגג׳
סביון

שמאד ועד ימין עד
 מילח אצלכם אין למה
שואל גמאי, 1ה״ על אחת

כתל־אכיב במאי 1ה־ מפגיני
ד׳ אתם שמאל, ״אתם

 חובתו כי לקורא, איגרת
ו המיומנות על ״לסמוך

ה בעל של המהימנות
הי לדעת יש ״וכי טור״,

 דעה הבעת בין הגבול כן
(״העו דעה״ מסירת ובין
).2223 הזה״ לם

מע את מרגלית הקורא
הזה״. ״העולם רכת

 בתולדות ביותר הגדולה ההפגנה
 אלף 200ל־ 150 בין — המדינה

 ! 1 אתם שמאל, אתם !יוק — איש
 תל-אביב מרגלית, אהוד

תמונה. ראה — מלים במקום •


