
מכחבי־ם
)8 מעמוד (המשך

ה להורדת יגרמו השידור
הלאומי. מוראל

כ הממשלה שניהלה מסע־הצלב
 נוספת דוגמה הינו הטלוויזיה נגד

ה הם שכלי״התיקשורת למחשבה
שכלי־התיק־ אשמה בכל, אשמים

יוסי את מכה יוסי

 נוטה, איני מכל־וכל. דוחים שורת
 כלי- של עבודתם דרך את בהכירי

 אך במיתקפה, לצדד התיקשורת,
להתייחס הראוי מן כי לי נראה

ונפלאות גיסי□
 של נוסף מיקבץ להלן

מופ לשוניים חידושים
ה למעננו שאסף לגים

קורא.
 היום, בחצי שיפמן, דויד י•
 ״הסכנה : )25.2.81( ישראל קול

 עומד הוא הרישיון את לאבד
בשער.״
 קול חו׳׳ל, יומן סלע, אמנון
 ״ברית־המו- ):27.2.81( ישראל

 שלה הטנקים את מוציאה עצות
גדול.״ בפומבי

 ספורט מבט קיוויתי, ניסים •
 זה ״יהיה ):28.2.81( בטלוויזיה

השו הספסלים... איכות מיבחן
 הבעיטה... לקראת מתכווץ ער
 והקבוצה קריר האוויר מזג

 מכבי היא במקרר שנמצאת
 הלאומי הספורט פתח־תיקווה...

 נמשך גרעינים, פיצוח שלנו,
אונו.״ במלוא

 ספורט מבט ארבל, יורם •
 לכם להביא ״רצינו ):28.2.81(

 בגד השעון אך (חו״ל), כדורגל
בנו.״
 יומן פייגנבאום, יהושוע •

 ):1.3.81( צה״ל גלי הבוקר,
ממישחקי אחד שזה ״ידענו

לוי שר
הלוואי הלוואי,

 למטה להתאושש בכדי המפתח
 למעלה.״ ולעלות

 לחדשות מבט לוי, דויד •
 ראש־המכד ״אדוני בטלוויזיה:

 הלוואי מגדיר הייתי שלה,
 הבאות השנים יהיו הלוואי

ברוכות.״
תל־אביב דקל, דויד

 נק־ על־ידי הופצו אשר להוראות
 רשות־השי־ אנשי לכל רוגל דימון
ותבוצענה שבמידה הוראות דור,

ה כלי־התיקשורת את תהפוכנה
ה המוראל למורידי ממלכתיים

לאומי.
 של בתקופה בעיקר דן המיסמך

 ועד לכנסת הבחירות לפני יום 150
 בסעיף הבחירות. לפני יום 30ל־
 הוא המחמיר ״הפירוש נאמר: 8

 הימים 120 בתקופת לבטל שעלינו
 או הפוליטיים, המישרדים כל את

כל חברה, בנושאי מישרדים לעקר
פו ומצביון מתוכן ודומיהם כלה

 אישים השתתפות לאסור ליטיים
 או כמומחים במישרדים פוליטיים
 של הראשונים הקורבנות כמנחים.״
 יום־שידורים ביטול היו זו מדיניות
ה שיקום נושא על ברדיו שתוכנן
מה חברי־כנסת והוצאת שכונות
מת שבה ציבורי, מישפט תוכנית
ופו חברי־כנסת כלל בדרך ארחים

ליטיקאים.
 הוראה של האמיתית המשמעות

 בקרוב בוודאי שתשתקף כפי זו,
אי בין מריבות :ביומני־החדשות

הממ בתוך מפלגות, בתוך שים
ל תזכנה מפלגות, בין או שלה,

 מכה יוסי כאשר ולהארה. כותרות
הראו חדשות אלה הרי יוסי, את
 תינתנה כאשר ואילו לשידור, יות

שו נושאים על עקרוניות הצהרות
 ואותה בחירות תעמולת זוהי — נים
לשדר. אין

הלאו שהמוראל פלא זה ואחרי
נפגע. מי

תל-אביב שירה, ציון כן־

ה1וא קונטדה ר ט נ קו ט-
!חכם שהוא חושב ארידור
 לו'מה יראה עוד חמערן

חכם. זה
 משחק שר־האוצר לדבר, יש מה
 המיועד בא המערך. נגד יפה אותה

ו לווינסון, יעקוב מר המערך, של

ארידור שר
אותה משחק

באמ האינפלציה הדברת על דיבר
ה ועידוד מחירים הקפאת צעות
מק סתם ולא ארידור בא י ייצור

 אותם. מוריד אפילו — מחירים פיא
 מפחית הוא הייצור עידוד ולמען

 נוספות ושעות פרמיות על במיסים
 המדיניות את מבצע בקיצור, —

ה של הגאון־התורן הטיף שלה
 שהמערך הפלא מה אז מערך.

י לגמרי מבולבל
יצ רק ארידור דאגה! אל אבל

הלי של ההפסד את להקטין ליח
ב המערך. של הניצחון ואת כוד

 לשיל־ המערך יחזור דבר של סופו
 אנטי- לליכוד יכניסו הם ואז טון,

 מה על יהיה לא ולליכוד קונקטרה,
 השכר את יוריד המערך לצעוק.

 מאותו מם־המעסיקים ואת מחד,
 גם ואולי התנחלויות ירבה צד,

 תהיה ואם הגולן, רמת את יספח
 לסכל יצליח גם — שלמה הצלחתו

 יהיה מעניין השלום. תהליך את
בגין. של הפרצוף את אז לראות

חיפה ברטוב, אליהו

ת בנא  לראו
ת ע□ ת1ני13הנו א

 אחרית! שתת 6
חלנדה נגד

104 פימ
 המנוע בנפחי

 סמ״ק 954
 סמ״ק 1124
סמ״ק 1219

 מ- החל המחיר
ש׳ 86,402

מללמע״מי

305 פיגז
 מנוע בנפחי

 סמ״ק 1290
1 1 סנדק 1472

 מ- החל המחיר
ש׳ 118,028

* סע״ס כולל

504 פיגז
 מנוע נפח
סנדק 1796

 מ- החל המחיר
ש׳ 168,465

מע״ס* סלל

505 פיג״ו
 מנוע בנפחי

 סמ״ק 1796
סנדק 1971

 מ- החל המחיר
ש׳ 195,485

סללמע״ס*

12ליום; נכח המחיר י
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