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בשקל שנה לחצי בשקל לשנה
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חסנאוה
סח״כסת״ב מע״מ משלוח

380 660 — 70 + 45 +; 545 בארץ ♦
420 773 = 83 + 145 + 545 רגיל דואר תבל לארצות ♦

 חוץ לארצות המנוי דמי
אויר בדואר

470 879 = 94 -ו- 240 + 545 אירופה ♦
720 1290 = 138 -!-' 607 + 545 קו קנדה, ארה׳׳ב, מקסי ♦

1050 2000 _ 203 + 1252 + 545
 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה,

זילנד ניו אוסטרליה, פרו,
♦

750 1420 _ 152 + 723 + 545
 ניגריה, השנהב, חוף גאנה,

קניה חבש, טוגו, דרום־אפריקה,
♦

890 1630 = 175 + 910 + 545 יפן טאיוון, פנמה, ♦

780 1440 = 154 .+ 741 + 545 קוריאה סינגפור, הונג־קונג, תאילנד, ♦

 )18 מעמוד (המשך
 תגובה, כל התקבלה לא היום עד

זה. לתיק בנוגע מהממשלה
 ■להורות לממשלה קוראים אנו

 לצבא למישמר־הגבול, ■למישטרה,
ה את להפסיק ולסיירודד,ירוקה

 אזרחים נגד חם בנשק שימוש
 למישפט ולהעמיד בנגב, בדואים

ב שהשתמשו השילטון נציגי את
בעבר. נשקם

פרדמן, יונתן הרב
באר־שבע קולר, דג

הנגבר עלי הגנה
 את תקפה רטנר אסתר

לדב אשר הארכיאולוגים
ה כפסטיבל השתתפו ריה

יהב קורא
הארכיאולוגים בעד

 העו- (״פורום״, לאומנות
)2297 לם־הזה
 באתרים חופרים הארכיאולוגים

ו העליונה מד,שיכבד, החל שונים,
ועד התורכית־ממלוכית, התקופה

היכן
הבושה?

ה המרכבה מעשה תום עם
הנד לעינינו נגלה קואליציוני

 שהכינו ההצעות, מבול המות
 של הפעלתה למען הדתיים,

 ומה במערומיה. דתית כפייה
י מבקשים הם

 לאגודת־יש־ שקל מיליון 20
התק הקפאת חשבון על ראל
 קיצור — בבתי־החולים נים

ו רוו הגדלת לשם מרשים די
המונו חברת־הקדישא של חיה

 כהלכה גיור נושא פוליסטית.
ה של נפשה״ ל״צייפור הפך

 בשיווק מוחלט איסור אומה.
 ארליך, של כניעתם חזיר. בשר

 של תפעולה בנושא וגרופר פת
 ובתל־אביב, בחיפה. הכרמלית

 של לד,מתנצלת החפוזה כניעתו
ב הדולפינריום בנושא צ׳יצ׳
 בחפירות י׳ג שטח ועתה שבת.

בירושלים. עיר־דוד
הול לכאורה טפלות הגבלות

 מסחרר בקצב ומתרבות כות
 למעשה אט־אט, מצטרפות, והן

מע — חוט על חרוזים שיזור
 לנו זכורה ואם מחרוזת. שה

 הכפייה של תחילתה עדיין
רו אין סופה את הרי הדתית

 :הנכון הוא ההיפך באופק. אים
 לחרויות ההתנכלויות שרשרת

 בראשית רק היא ■החופשי האדם
!דרכה

 נעשה כי חש הנאור האיש
ה ברברי מעשה רק לא כאן

 ימי לחשכת האזרח את מחזיר
 זנות מעשה אף אלא הביניים,
רוחנית.

(התקו ביותר התחתונות השכבות
 ״■מתי :שואלת אסתר הכנענית). פה

 העבר על מימצאים שמצאו ■שמעתם
 ז״ אותם ופירסמו זיו, בארץ הערבי
 הלכסיקון אל לכי נכבדה: כותבת

 אברהם פרופסור של הארכיאולוגי
לחפי האנצקלופדיה אל או נגב,
 ערכים ומיצאי ישראל ארץ רות

 ולמיס־ לאתרים ■שמתייחסים רבים
ערבים. צאים

 אלה בנושאים מאמרים מאות
קדמוניות. העת בכתבי פורסמו

יו עוד ■תמוהה הנוספת הטענה
מתעניי לא שהארכיאולוגים תר:
ה הקדמון. האדם בתולדות נים

 אסתר שמעה לא האם ? אמנם
 המערות בנחל החפירות על רטנר

 וב־ בנצרת בשנים, ■עשרות במשך
? עמק־הירדן

תל־אביב ,3יה דן
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ה ן11להחזב אד מי מן די ^ו ד
מע את מחדש לארגן יש

בארץ הספורט רכת
 לאולימ- חומר לנו שיהיה כדי

 י ב־ להעמיד ונוכל הבאות פיאדות
 1 טו־ את שלנו ההימנון לשמע דום
לאר צריך בעולם, הספורטאים בי
 שעה וטובה הספורט, את היטב גן

קודם. אחת
 שבהכנת לדעת חייבים אנו

 לא לאולימפיאדה ספורטאים
 לא גם לפניה, חודשיים מתחילים

 קודם. הרבה שנתיים. או שנה
 כלכלי. מיכשול כל להסיר צריך

 לדעת, חייבים עצמם הספורטאים
 הכלכליים התנאים קבלת שמרגע

 לשררת משעובדים הם המשופרים
המאמנים.

 בספור־ להתרכז אין :מזהיר אני
 במיקרה שהיה כמו בודדים, טאים

וה האחת שחמודוב, אסתר של
 ״נדיה הרבה בארץ לנו יש יחידה.

 אותן, גילו. לא שפשוש קומנצ׳י״,
 אנו מעמיק, חיפוש נבצע לא ואם

ה נקודת־האור את לאבד עלולים
 כשהעלה בדודי טל שהצית יחידה
המפה. על אותנו

חיפה אליהו, רפי

סובול קורא
הקודש רש

הע כדי תוך נעשה זה וכל
 ■ונאורה, דמוקרטית פנים מדת

 למדני, צדקני, פנים בסבר
 נראה גורן הרב וקפדני... חמור

 פתע שלבשה הקודש, רוח ■כמו
 איסור ועברה בישר־ודם דמות

 הטלוויזיה. באולפני אינטנסיבי
 וחברי־ סגני־השרים השרים,
 לנו, מספרים הדתיים הכנסת

 •ורגד הטלוויזיה מצלמות מול
 היתד, יפה מה הראדיו, קולי

 היה מצוי בידם אילו הארץ
 כש־ ולמרות ■המוחלט. השילטון

 הם בבהירות מפד״ל של לונה
 כל את אספו כאילו מתנהגים
 ידם ועוד האפשריות, ההצלחות

נטויה...
 כי מסתבר דבר, ■של בסוסו

 בעימקי רומנטיקאים יותר הם
 פוליטיקאים מאשר נשמתם

 של :חסרונותיה על מפוכחים:
 מפצים הם הרצויה המציאות

דמיוניות. באשליות עצמם
הבושה? והיכן
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