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 החדש: המשולב הכרטיס
ט  ישראכרט * בנק-ק

 ליתרונות בנוסף לך, מאפשר
אשראי, כרטיס של

 מזומנים משיכות
ליממה. שקל 500 עד

המשולב. הכרטיס
 ו־ישראברט 2000 בנק-קט

אחד בכרטיס

אתנו. לגדול בוא

ק 11הפועל■■! בנ

 - הדיפוד וגד ת־ק־ס
!דהד״ם

״מרג הכתבה בעקבות
 סופר שבה במערך״, לים
 שימ- חח״כים פגישת על
 בר־לב חיים פרס, עון

 בהשתתפות שחל, ומשח
 לדון כדי פרס, של עוזרו

 אישיים תיקים בהכנת
(״העו המערך יריבי נגד
).2250 הזה״ לם

 אותי, מטעה אינו זכרוני אם
 יורם כי נייר, של נמר בשעתו גרס

 חד — רשת ויוחנן ברונובסקי
 בנפרד מהם אחד כל והנה המה.

 בספרי ״הטוב במישאל השתתף
 ).10.9.80( בהארץ שפורסם תש״ם״

 סיכזו־ של מיקרה לפנינו האם
? פרניה

תל־אביב נאמן, ק.

רקוב משהו
נב ולא היתד, לא כזאת פגישה

 מיטב לפי גם נבראו לא ראה.
הכלו הפרטים שאר כל ידיעתי,

!להד״ם פשוט, בכתבה. לים
 הכנסת שהל, משה ח״ב

ירושלים

החיגור בממלכת
 הבדיקה פרשת בעיקבות

שנח בחינות״הבגרות, של
 בכלי״ באחרונה שפה

התיקשורת.
 מידע מצוי הזה העולם בידי <•

 ביחס והן לפגישה ביחס הן מהימן
 שחל ח״ב של מיפלגתו לפעילות
הליכוד. אישי נגד חומר באיסוף

 ח״ב אותי הזמין לא מעולם (א)
 הטיל שבו למיפגש בר־לב חיים
שה כפי ״ריגול״, שליחויות עלי
לתאר. מנסה כתב

 בשום פעלתי ולא נסעתי לא (ב)
אבא ח״ב של מטעמו שהוא זמן

שחל משה ח״כ
להד״ם?

 הלא־חו־ חשבונו גילוי למען אבן,
 בארצות־ רבין יצחק ח״כ של קי

 כתב של ברצונו היה לו הברית.
הז באותו בארצות־הברית, הארץ

 מקורות את למסור מרגלית, דן מן,
 עיתונאים כמה היו שלו המידע
 רחוקים הם כמה לדעת נוכחים
 בעייתם. זאת אבל האמת. מידיעת

 באר־ לאחרונה ביקרתי אני אגב!
ה דבר ׳,72 באפריל צות־הברית

 דרכוני. באמצעות להוכחה ניתן
 קצר זמן שלפני הסיפור כל לכן

 כפי הצפונית, באמריקה ביקרתי
 מחוסר האמורה, בכתבה שמצויין

המתייח הדברים וכיתר בסיס, כל
גס. שקר הם אלי סים

אלמנטריים, אתיקה מטעמי (ג)
 שהצטברו התיקים תוכן אפרט לא

 בצורה לומר עלי אבל במשרדי,
 לדבר, שחר שאין ומוחלטת, ברורה

 ל־ מתייחסים בבעלותי שתיקים
כלשהן. מיפלגות

מס הכתבה של אחר בקטע (ד)
 אהרונסון ״...אברשה הכתב: פד

חיים עם היה שלו שהקשר טען
 7 טענתי מי בפני וכד׳. בר-לב״

 על להגיב התבקשתי לא בכלל הרי
שפורסמו... הדברים

 הבא שבגליון ומבקש חוזר אני
תוך זה למיכתבי פירסום ינתן

 המכוער הנסיון על בפני התנצלות
 להשמיצני הזו הכתבה כותב של

 העולם את הקוראים ציבור בפני
הזה.

אהרונסץ, אכרשה
תל־אביב

 של מיקדה
*■ סביזובדניה

ר... של נמר באוזני ניי

 בחינות־ אח להפקיד יתכן לא
חס מיומנות, לא בידיים הבגרות

 מורים אלמנטרית. אחריות רות
 ולעתים בריפרוף בחינות בודקים
 נגד הנבחנים. מתקפחים קרובות

 בהליכים לפתוח יש כאלה מורים
 על אותם לתבוע ואף מישפטיים

ומירמה. זיופים
 ששלח נבחן, לעשות הגדיל
 במיש־ הבחינות למחלקת עירעור

 כלל שאליה בחינה על רד־החינוך,
 כי התבשר בתשובה ניגש. לא

 הציון וכי שנית נבדקה בחינתו
 כמות נותר לכן קודם לו שניתן
כן?! לא מפליא, שהוא.
בממל רקוב שמשהו ספק אין

ה מערכת ראשי על החינוך. כת
 ולנקוט כך על דעתם לתת חינוך
צעדים: של שורד,

שהו מנוסים. מורים בחירת )1(
ב מעולים כבודקים עצמם כיחו
עבר.

 לפי ולא שעות לפי תשלום )2(
מחברות־בחינה.

 לכל שעות־בדיקה הוספת )3(
מחברת־בחינה.

 תיבדק עירעור של במיקרה )4(
ש כפי (ולא מיקרה בכל הבחינה

מעני מעריכים ששני עתה, נהוג
בוד אין זהה הוא ואם ציון, קים
 שולחים אלא ועיקר כלל אותו קים

 הציון כי נאמר, שבו טופס, לניבחן
הסופי). הציון הוא שנקבע

הבג ציוני כל את להעביר )5(
ידנית. בצורה ולא מחשב דרך רות

רמת-גן פנחסי, יוסף

הספר עם
 למכירה טפרים תרם מי

ה ״אל״סם״ של הפומבית
בסמים, למילחמה אגודה

 נמכרו סכומים ובאיזה
ז )2251 הזה״ (״העולם

 — שלנו תצוגת־האופנה בערב
 ובדג- ניבה בדגמי אוברזון גירעון

הבאים: הספרים נמכרו — מיו
ץ יצחק )1( ג  הימים ששת ג נ

ש׳. 320 — השערים ושבעת
 ה־ עס לחיות ג דיין נדעה )2(

ש׳. 100 — תנ״ך
: יצחק )3( קי ח צ  וק־ לחש י
ש׳. 100 — מיע
— ירושלים 1 קולק מדי )4(
ש׳. 70

ם )5( ח ו מנ — המרד ז כגי
ש׳. 70

ה םע לו :פרם שימעון )6(
ש׳. 50 — אנשים

ר )7( מן: עז צ  שמיס לך ויי
ש׳. 40 — ארץ לך
: יוסף )8( גי מו ל ה בעובי א

ש׳. 40 — קורה
 ידו כחתימת חיפה על ספר )9(
ה של א: ארי ר ש/ 60 _ נו

ם, פ  למילחמה האגודה אל־
חיפה ,743 ד. ת. בסמים,

חרב זבח ארץ
הסובסי- את להחזיר יש

)6 בעמוד (המשך

2253 הזה העולם




