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מכחכים
 )4 מעמוד (המשך

ה ליל לאחר הקורא נפש את
ההוא? הארוך שימורים

 ירושלים לימון, גדי
 והתוצאות צילס, דווקא הצלם •

בזה. רצופות

י מזוכים למי
לק שזועזע טוען הקורא

 ממשלת עמדת על רוא
 השר והצהרות הליכוד

ב- למילחמה באשר שרון

■ולדון!  - ׳,כסה .

כאמגוזו גם
נוד לתערוכות המחלקה

ישראל״ ב״מוסיאון דות

בלומנטל נאווה דיילת הלפרין אורלי מתרימה
מחייכת רק ואחת צוחקת אחת

ארמנן
מקוריים שמן ציורי

 ומשי פלסטיק קרטון, נייר, על הדפסים
 חוץ תוצרת לציור בד

 ואלומיניום מעץ לתמונות מסגרות
 ורוקוקו בארוק מודרני, שונים: בסגנונות

 יד גילוף (אנטיק) מיוחדות מסגרות
 ידועים וציירים מוזאונים לאספנים,

צבע מחליפות אלומיניום תמונות
!111 >111^ ז1111^ ז1111^ >111 £6*

657112 טל׳: ת״א, ,47 אילת רח'

סבן ג׳וסלין אורזת
נאות נאות,

פרידריד אורלי מתרימה

לה1הגד ו&שיכה

לבנון
2276.(

הזה׳' (״העולם

 100 להחזרת תוכנית להלן
לישראל. פליטים אלף

 כספים גיוס ראשון: שלב
קלי תשתית והכנת הנפט בארצות

טה.
 שיספק רב מציאת :שני שלב

 (מופדסות פיקטיביות תעודות־גיור
 ה־ הפליטים אלף 100ל־ במחשב)

לשוב. מעוניינים
 על־פי חזרה שלישי: שלב

השבות• חוק
ירושלים פלג, ראובן ד״ר

ל מדינודישראל צריכה אמנם
 דעתי לפי אך צורריה, בפני התגונן

 כפי להתבטא בארצנו לשר אסור
ל שרון. אריאל השר שהתבטא

 רבים רעיונות יש ישראל מנהיגי
 ישראל אם להם. יפה שהשתיקה

 — אסאד נגד במילחמה מצדדת
אמרי אישור לקבל צורך לנו אין
כעת. מיותר שהוא לכך, קאי

 מצוייר עצמו מרגיש עם אם
 שזוהי וחושב היטב, ומאוייש היטב

 למי באוייב, להכות הכשירה השעה
? מחכים אנו

רמת־גן צדקה, דויד

 ברפרו- מעוניינת בירושלים
 של צבעוניות דוקציות

בשקו וכן יצירות-אמנות
 יצי- של ובהעתקים פיות

רות־אמנות.
 המחלקה תשלב הזה החומר את

 למוסדות המושאלות בתערוכותיה
 בתי- בהם הארץ, ברחבי שונים

 קיבוצים, בתי־אבות, ספריות, ספר,
 מיפעלים, יחידות־צה״ל, מושבים,
וכדומה. קהילתיים מרכזים

ה בפני פותחות אלה תערוכות
ה עולם אל אשנב הרחב ציבור
 ומקרבות השונים להיבטיו אמנות

למוסיאון. אותו
 כל על תודה תכיר המחלקה

שיתקבל טוב במצב מתאים חומר
)8 בעמוד (המשך
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