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המושלם המתכת שפוג
 מחליד אינו •

מתפורר ואינו
 למגע ונעים רך •

בכלים פוגע ואינו
ועמיד חזק •

 אחת פעם נטי
את תאהגי את וגם

 השיווק ברשתות להשיג
 הארץ ברחבי ובחנויות
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צילום למד
 ומתקדמים למתחילים קורסים

 וצבע לבן בשחור
אובסקורה קמרה

 ת״א ,58 המלך שלמה
234162 טל.

רשיון
נהיגה

שקל 2400
 לנהיגה בי״ם

״גבע״
25 3 230 טל.

נזכחכיס
מה ף לו ר ט צ ה

? לד״יש ;ו*ה1ע 3,ר
ה בראיית שניחן מפני

נולד...
 הריהו תדעו, לא אם שעיה, רב

 המכונה — גולדשטיין ישעיה רב
 למה ובכן אופיר. שייקה בפיכם
ו ההומור מלו שעיה, רב נצטרף

לד״ש? הבדיחה,
 מפני לכם. אומר אני אז או!
 רב ראה לידתה, בשעת אז, שכבר
 ד״ש כי והבחין הנולד את שעיה

יוצאת־מגדר־הרגיל... בדיחה היא
פוקס, מנדל ירחמיאל

ירושלים

א ר ל צ ה עז ת  ו

מדוסעור ולא
 התמודדות של בשוליה

 שיפמן דויד בין ידידותית
הזה״ (״העולם פת וגידעון

2237.(
 משלמה שביקשתי פירסמתם

מר לישיבת שיבוא להט, (״צ׳יצ׳״)
שבמהלכה הליברלית, המפלגה כז

שיפמן דויד
ידידי...״ לבין ״ביני

 לבין ביני והצבעה התמודדות נערכו
 תפקיד על פת גידעון השר ידידי
המרכז. יו״ר

וכל, מכל להכחיש מבקש אני
 זו. לישיבה שיבוא לצ׳יצ׳ פניתי כי

 נאמר זה כגון על !פניתי לא פשוט
!מדובשך ולא מעוקצך לא :כבר

תל־אביב שיפמן, דויד
• • •

צילמה !היכן
?• הטלוויזיה

 יוסי של כתבתו בעיקבות
 ה־ ״הבדואי על היימן

הזה״ (״העולם מיסתורי״
2239.(

לכו הועלה שהעניין שמחתי
צי הראתה הטלוויזיה שכן תרות,
 בתל־מלחתה, כלל נעשו שלא לומים

כ המרוחקת בתל־קסייפה, אלא
 מתל־מלחתה. קילומטרים חמישה

ב שעובדת קופת־חולים אחות אני
 נעשו שבו באיזור הבדואים מרפאת

ש ראיתי לא אישית, הצילומים.
 היתד, היום באותו אבל מצלמים,
 אבו־ משבט חשוב אדם של הלווייה

ה ליד נמצא (בית־הקברות רביע
 איתגו, שעובד ונהג שלנו) מרפאה

ש וסיפר חזר בהלווייה, שהשתתף
 הדבר לצלם. בא טלוויזיה צוות

 צפיתי כאשר ובערב, אותי, הפליא
הצילו פשר את גיליתי בחדשות,

 האיזור מן צילומים ראיתי מים.
 לציין, הראוי מן עובדת. אני שבו

 קשה קצת לתל־מלחתה שהדרך
משיקולי אחד שזהו ויתכן לנהיגה

בתל־ דווקא לצלם הטלוויזיה, צוות

 ז?די*ט. עול* שאלות
תה ווו״ת1נו טדי וך1ח

 חוק ועל קמפ״דייוויד על
ירושלים.

נקבע, קמפ-דייוויד בהסכמי אם
 ייקבע ירושלים של הסופי גורלה כי

 מה על הצדדים, בין במשא־ומתן
 חד־ ירושלים״ ״חוק לחוקק ולמה
? צדדי
 מה על הזה, כדבר נקבע לא אם

גויי־עולם? ורעשו ירושלים רעשה
 ובראשה ממשלת־ישראל, אם
 זה, מיסמך על חתמה בגין, מנחם
בהתחייבויו עומדת אינה כיצד
? תיה

 זה, מעין סעיף נחתם לא אם
 כדי זו, טענה נשמעת אינה מדוע

העולם? אומות טענות להזים
 על הדברים את להעמיד יש

להסתירם. ולא לערפלם לא דיוקם,
תל־אביב יחס, דן

• • •
ת ו ת י פ ל

ל א י צ נ ט ו פ האנועו■ ה
 אורי של מאמרו בעיקבות

 פלוס״ ״שיוויון אבנרי
).2237 הזה״ (״העולם

 שכבות להעדיף מאוד חשוב אכן,
 מכך חשוב פחות לא אך מקופחות,

ה השכבות בני של הוא-קידומם
טו ופסיכולוגים מדענים מתקדמות.

 משתמש הממוצע האדם כי ענים,
 מהפוטנציאל אחוזים. 5—7ב־ רק

 בן הוא אם כלל חשוב ולא שלו,
 אש־ מתקדמת, או מקופחת לשיכבה

ספרדי. או נזי
 זעום כה בחלק משתמשים כאשר

ו אי־שיוויון נוצרים היכולת, מן
 את לסגור שכדי ברור, עיוותים.
ה שתי את להעלות יש הפערים
 במלוא ישתמשו שבניהן כך, שכבות

 מחקרים מאות שלהם. הפוטנציאל
 ו־ באוניברסיטות שנערכו מדעיים

הו העולם ברחבי במכוני־מחקר
 הטרד המדיטציה שטכניקת כיחו,

ביו היעילה השיטה היא סנדנטלית
 של האנושי הפוטנציאל לפיתוח תר

 מלוא לפיתוח עד אותה, המתרגל
הפיס הפסיכולוגי, — הפוטנציאל

שלו... והאקולוגי הסוציולוגי יולוגי,
 לתרום אולי, יכול, הזה העולם

 מלוא פיתוח כמי חשוב כה בנושא
 שתרם כפי האדם, של הפוטנציאל

 נושאים בקידום תורם ועדיין
 חומר בפניכם להציג אשמח אחרים.

 ה־ המדיטציה בנושא ענף מדעי
טרנסנדנטלית.

גליקר, דניאל ד״ר
הישראלי המכון• ר יו״

היצירתית האינטליגנציה למדע .

? ואתם נועד, אתם
 פ־ מנהיג לנו היה ״אילו

חומייני...״
סגו הבנקים היו באב בתשעה

 ביקיני עם לים הלכו הפקידות רים.
 ש־ שחושב מי וטועה להתאבל. —

 קטנים זיופים אלף כמו — כזה .זיוף
תגו ללא יחלוף — בחיינו אחרים

 ה־ :העליונה ההשגחה של בתה
ה כל רושמת. והיד פתוח פינקס
 נמצא ישראל ועם ישולמו חובות
ה לזכר להתאבל גדולה. בחובה
 הישר דרך אל לחזור מבלי חורבן,
ה זהו צביעות. זוהי — ,ה בעיני
 עצמו, המשלה עם של הגדול׳ שקר

 ברית־ כמו אוטומטיים שטכסים
 יום־הכיפו־ וצום בר־מיצווה מילה,

 מוסריים, לחיים תחליפים הם דים
לרמות. אי-אפשר אלוהים את

)10 בעמוד (המשך
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