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רץושון יום
הבית. חשבון על ו 5 0מ־־/ נהנים

 לאפרופו כל (...באפרופו. ראשון יום כל
 צהרים ארוחת או בוקר ארוחת זכור, גבר, יומהולדת.) יש

 באפרופו, ראשון יום כל פחות לך תעלה
אחה״ע. 3.00 עד בבקר 9.00מ־
ה נשים *  בל ובכלל, בפרט מהנ״ל, תהנינ

רביעי. יום

אפרופו, גן־קפה
 ל״הבימה״, התרבות״ ״חיבל בין ב״גן־יעקב״,

 בלילה. 2.00 עד בבקר 9.00מ־ יום כל פתוח
.03־280143 טלפון:

באפרופו. נפגש

ןם;1ן״ 0כ
רביעי יום

הבית. חשבון על ו50/0מ־ נהנות
 לאפרופו (...כי באפרופו. רביעי יום כל
 או בוקר ארוחת זיכרי גברתי יומהולדת.) יש

 רביעי יום פחות...כל לן תעלה צהרים ארוחת
 אחה״צ. 3.00 עד בבקר 9.00מ־ באפרופו,
 בל ובכלל, בפרט מהנ״ל, יהנו *גברים

ראשון. יום

אפרופו, גן־קפה
 ל״הבימה״, התרבות״ ״היכל בין ב״גן־יעקב״,

 בלילה. 2.00 עד בבקר 9.00כד יום כל פתוח
.03־280143 טלפון:

באפרופו. נפגש
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מכחנים
קונג-פו מקלות

 אשת על קורא, של עדות
 גאולה ח״כ תש״ם, השנה
 הנגבי צחי גנה, ועל כהן,

).2245 הזה" (״העולם
 כתבת־הענק את בסיפוק קראתי

לפ עד שהיה כמי כהן. גאולה על
 (הטוב?) חברו אחדות שנים ני

 יקר זמן שביזבז וכמי בנה, של
 לציין עלי האם, עם עקרות בשיחות

ב שהופיעו והעמדות שהעובדות
 מדו- היו אשת־השנה על כתבה
ונכונות. ייקות

 קצר זמן לאחר זאת. רק אוסיף
מסו- אינם שהשניים גיליתי מאוד

)2245( הזה״ ״העולם שער
וסכינים אולריס

ה על עניינית שיחה לנה גל
 מבלי לליבם, הקרובים נושאים
עש ולאיבוד להיסטריה להיכנס
 דו- לנהל יכולתם חוסר תונות.

לעין. בלט הגיוני שיח
 אינטגרלי חלק היא האלימות

 ביודהספר בימי הבן. של מיישותו
 כשבכיסיו להסתובב נהג התיכון
 וסכינים. אולרים קונג-פו, מקלות

 שהוא לי כשהתברר הופתעתי לא
 באוניברסיטת דומה בדרך נוקט

ה את השניים שינאת ירושלים.
 והאינטלקטואלים העולם ערבים,

 אפשרות שאין עד גלויה, כה חינה
 כלשהו, ידידותי קשר עימם ליצור

האידיאולו הפרטנרים את להוציא
מצלי זאת בכל איד שלהם. גיים
 בחיינו מעלה לטפס השניים חים

לת יכול אינני זאת הפוליטיים,
 לעצמי נותן שאני התשובות פוס.

מאוד. אותי מפחידות
טובה, שנה בברכת
תל־אביב ציטרין, ציון כן־

כ !־,א ר1דז
? ■ום־ההודדת אס

 על לשמור שביקש קורא
 למערכת שלח שמו, עילום
 המנהל חוזר מתוך קטע

 החינון מישרד של הכללי
ה נתבעים שבו והתרבות,
והתל המורים מחנכים,

 בתאריך להשתמש מידים
העברי.

:לידיעתכם

שווה ח1שר
ל הנוגע בכל אפליה נגד

לצה״ל. בנות גיוס
 פעיל.״ מילואים לשירות נקראתי

 וקשות רבות התלבטויות אחרי
 הנ״ל לצו להיענות שלא החלטתי

הדמו לעקרונות בהתאם ולנהוג
ו שיוויון הגורסים בכלל, קרטיה

אפליה. לא
 במדי״ אזרח כל הבנתי, למיטב

מזכו מלא באופן נהנה נת־ישראל
חובו כל את למלא ועליו יותיו
 כל מוצאת אינני לכך אי תיו.

 בכל פנים משוא לקיום הצדקה
 מדוע לצה״ל. בנות לגיוס הנוגע

 ב־ לשרת מהבנות חלק על דק
 שעל בעוד ויותר, שנתיים צה״ל
 חלה אינה זו חובה האחר החלק

בכלל?
 מעשי לחומרת היטב מודעת הנני

 אולם לי, הצפוי העונש ולחומרת
 אם עצמי עם שלמה אהיה לא

ו למצפוני בניגוד לפעול אאלץ
ה מחוקיה אחד את בכך להפר

 ה־ — הדמוקרטיה של בסיסיים
שיוויון.

גבעתיים פולטורק, יופי
במקו שנועד המיכתב, את •

 ושר־הביטזזון לואש־הממשלה רו
 פול" הקוואה שלחה בגין, מנחם
 מסיעות חבדי־כנסת 20ל־ טורק

שונות.

ם ד ו ח י א

החדשה דשגה
מארצות־הברית, יהודי רב

 כאוהד עצמו המגדיר
מ (״חוץ הזה״ ״העולם

והמדי הפלסטינים שאלת
 מאחל הפלסטינית״), נה

לישראל. טובה שנה
 שנכתב מה על לכם מודה הנני

העו העורך, (באיגרת בשבועונכם
ה את קורא אני ).2243 הזה לם

ש ולמרות רבות, שנים שבועון
 יורד, או ישראלי הייתי לא מעודי

 מתמצא אני לשבועון שאודות הרי
 הריני מדינת־ישראל. בחיי היטב
 לצרף כדי ההזדמנות את מנצל

ש הלוואי — שנה־טובה איחולי
לישראל. שלום שנת זו תהיה

קולר, כ׳ ישראל הרב
וסט־וירג׳יניה צ׳ארלסטון,

 בעיתון פירסם קולר הרב •
 תגובה (״מורשה״) הריטייג׳ היהודי

 עיתון באותו שפורסמו התקפות על
 ממשיך הרב לדברי אבנרי. אורי על

הלי של המסורת מיטב את אבנרי
 תמך ״שבועתו האירופי. ברליזם

 בשיוויון לנשים, זכויות בשיוויון
ב תלא־אורתודוכסיס לזרמים דתי

 המישמר על עמד הוא יהדות...
ה ונגד האזרח בזכויות הסחף נגד

המישטרה...״ כוחות של לרעה ניצל

הפודנית הדוגמה
פולין, לפועלי הכבוד כל

 —־• והצליחו שנאבקו
בינתיים.

 חוששים לא כלל פולין פועלי
לג־ מעבר השוכן החורג מאחיהם

)6 בעמוד (המשך

 בית־הספר, בהודעות העברי התאריך רישום על יקפידו למקצועותיהם והמורים המחנכים כל י
 בעבודות העברי התאריך את יציינו הכיתות כל תלמידי בזוג וכיוצא יום־יום הכיתה לוח על

 את גם !לצי רצוי והגבוהות הבינוניות בכיתות זה. תאריך לפי הולדתם ימי את ויזכרו שבכתב
 :הזאת הדוגמה לפי עברי, התאריך של בצדו הכללי התאריך

 ה׳תש״ם באלול כ׳
)1980 בספטמבר 15

תש״ם) (ה׳ ה׳ בתוספת תיכתב העברית השנה הערה:

הכללי. והתאריך העברי התאריך יירשמו החינוך מוסדות של והמסמכים המכתבים בכל

יקנעם קורא,

ם ל עו ה ה 2248 הז


