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זייאד תופיק ח״כ
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 כנץ קכדן
דתשומת־לכד

 את קוראים ישראלים מאות
 בארה״ב. חודש מדי ״מידע״

לאינפור וקוקים מהם רבים
 עבודה אפשרויות על מציה
בארץ. ודיור

 מידע למסור ברצונך אם
 פנה — מודעה לפרסם ו/או

 לפרסם מתחייבים אנו אלינו.
 מודעה ׳ כל בלוח־מידע

 פע־ חד מודעה מחיר שנקבל.
 דולר מילה) 25 (עד מית
 בלבד. אחד

0מ) 833  1.י8.
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בארה״ב שלנו העתון ״מידע״,

חווית
חיים

ובחגים הקיץ בחופשת
הריין על שייט

:השייט מסלול
 צרפת * שוויץ

הולנד * גרמניה
הפוך) בכיוון (או
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פאר אוניות 8
 שנה 150 של מסורת עם
 אדיב, שרות — מרהיב נוף

 שחיה, בריכת מלכים. ארוחות
 מרווח. תצפית אולם

 ל״י 15,900מ־ המחיר
 ומפורטת צבעונית חוברת

בגרמנית או באנגלית
 :הכללי הסוכן אצל להשיג

 בע״מ, אפרים סוכנויות
 ,4 ז׳ווס ז׳אן רה׳ תל־אביב,
)03( 240934 טל.
)03( 235270 טל.

מזכים
)6 מעמוד (המשך

 הכנסת. של שולחנה על ומסקנות
 או שהגשתי הצעות־חוק מיספר

כחו ונתקבלו בהנשתן השתתפתי
: קים

 מם׳ (תיקון חובה לימוד חוק )1( .
 באמצעות תיכון חינוך מימון )13

הלאומי. הביטוח
 ללשון העליון המוסד חוק )2(

 ).3 מס׳ (תיקון עברית
).6 מם׳ (תיקון העונשין חוק )3.(
מס׳ (תיקון העונשין חוק )4(

8. (

(תיקון). לאומי שירות חוק )5(
 סיכסוכי-עבודה יישוב חוש )6(

).4 מס׳ (תיקון
 הסמים פקודות לתיקון חוק )7(

המסוכנים.
הספורטיבית. הצלילה חוק )8(
פגו למוצרים האחריות חוק )9(

מים.
 (תיקון הכנסת יסוד חוק )10(
).6 מס׳
 של תוקף להארכת חוק )11(

מוס (אבטחת לשעת־חירום תקנות
חינוך). דות

הרבי בכנסת לפעילותי בנוסף
 נוער מישלחות בפני להופיע תי

טו אזרחות בנושאי צה״ל וחיילי
 הכנסת. של תיפקודה ודרך בה

ומום־ בגני״הילדים סיורים ערכתי

אמן.
ואשכנזי משכילי

 חזה" ״העולם תגובת
העיקר! החמיצה

ו החטיפה מעשה את סיקרתם
 הציבור. מתגובת משהו גם הבאתם

 כעיתון התמודדתם, לא לצערנו-
החב של דמותה לשיפור הלוחם

 שנתגלו חולניות בתופעות גם ,רה
 החטיפה. מעשה לאהד בחברתנו

 המשטרה, ב״מחדלי״ לטפל די לא
 שלאחר תגובות לשתי דעתכם תנו

החטיפה.
למע הירשאלי הציבור תגובת

 סימני כמה מעוררת החטיפה שה
 השכול שהרגשת נכון שאלה.

 מצאנו וכי לכולנו משותפת היתד,
יר למישפחת הערכה מלאי עצמנו

 היו אבל והאמיצה. האצילה דן
 נקם קריאות של גילויים גם בינינו
ו החוטף, לעבר שהופנו ולינץ׳,
 מיש־ כלפי גם התמיהה למרבה

 מישפחת וכלפי האומללה פחתו
 אך — חטא האחד האיש חברתו.

 העדה כל על הקצף את נטיל אל
 המקראית). בלשון להשתמש (אם
ו מוקע להיות צריך החוטא רק

שניו. תקהינה בוסר האוכל נענש.

חקי, תאומים
ולינץ׳ נקם

 בבתי־ וכן השונים, החינוך דות
ו עיריות תרבות, מוסדות כלא,

קהילתייץם. מרכזים
 צה״ל, במערכות לאסירים חנינה

לק פליליות, עבירות עברו שלא
 יוזמתי — למדינה 30ה־ שנת ראת

 שר־הביטחון על־ידי נתקבלה זו
 לבתיהם. שוחררו חיילים ומאות
שכו ובינוי לפינוי תוכנית יזמתי

קר ושיחרור תל־אביב בדרום נות
הצ הזוגות עבור העיר בצפון קע

 ב־ הזאת העשייה כל האם עירים.
 כ־ נראית הפרלמנטרית מיסגרת
1 מגוחכת

נמו במילה הכתב השתמש עוד
 המילה מן גזורה שכידוע שות,

 חלש, תשוש, שפירושה נמוש,
 הזאת העשייה כל לאחר מסגר.
ן ראוי אני לה הכותרת שזו נראה

 הפרלמנטרית הרמה לעצם ועתה
 פרלמנטרית רמה זוהי האם —

הפרל הרמה האם 7 נמוכה ירודה,
 השאילתות בכמות נמדדת מנטרית

? שמגישים
כ מוכר להיות למאבקי באשר

פרל מאבק זהו — בכנסת סיעה
 וע- במיסגרת נעשה והוא מנטרי

 הרי כסיעה. אובר אם דת־הכנסת.
 הכספיות ההטבות כל את שאפסיד

 מקבל כיום היום. זוכה אני להן
המגי המימון מיחידת 60■ס/״ אנוכי

 כ־ אוכר ואם חבר־כנסת, לבל עה
אל בעשרות אזכה לא סיעת־יהיד

לחודש. לירות פי
יצחקי, יצחק ח״ב

ירושלים הכנסת,

 היא להזכיר- שיש שנייה תופעה
 מן למיניהם משכילים של תדהמתם
 צבר, אמן, היה שהחוטף העובדה
 ידוע, (סופר אשכנזי ו... משכיל

ב 4מה־ במעריב ברטוב, חנוך
 בתגובתו זאת נקודה הדגיש יולי.

תגו לרבים). לפה היו דבריו אך
ה את לראות מאפשרת כזאת בה

 ולסטיגמות. קדומות לדעות נבילות
פוש ותפסו מעולם דברים היו כבר
 אשכנזיים ופושעים צברים עים

 יש עדייו אד אמנים, ופושעים
 בוגר־שכו־ יהיה שהפושע צפייה

העוב אם המחרה. עדות בן נות,
 מרגישים אז כי פתאום, שונות דות

 היסה, בארץ־ישראל פגעו כי רבים
 ממיש־ הטוב ״הבחור בדמות פגעו
טובה.״ פחה

 מילדות, חבר של בדבריו נסיים
 את עבר מעיראק, עימנו שעלה

 יחד העוני שכונות ואת המעברות
השכ לרכוש זכה לא אבל עימנו,

 חבר: אותו לנו אמר אקדמית. לה
 במיוחד, משכיל לא צבר, לא -אני

 מפקד איזה לא וגם אשכנזי לא
 הדברים לפי בצה״ל... מי־יודע״מה

 שאני יותר מתאים היה שכתבו,
 אז פושע... בכלל או החוטף אהיה
 בעצם, אולי, מופתע... היה לא איש
 בחברה אותי ושמו חטפו אותי
טבעי.״ פושע של תקן על אני שבה

 וידוי על לחשוב מאוד כדאי
 דיון הרצינות. במלוא זה כואב

ה של לדמותה מאוד חשוב כזה
כאן. שתיווצר חברה

ירושלים חקק, ובלפור הרצד

ם8 ל עו ה ה 2238 הז


