
 סיבה שום אין
 לך יהיה שלא

בוץ וידיאו
ת ט שי \5 שםו/\,0 2000 ב / ו או א \ / ו / 8£־ו4^

בלבד..של במחיר

ל! 25,000 כ ק ש
ל! 30.0000 ק ש
ל! 35.0000 ק ש

 נעים הוידיאו שמחירי לך לאמר יכולים אנו תחליט! אתה
 לרכוש תוכל אולם שקל. 48,000-. ל שקל 35,000-. בין

שלו מץ״ ה״וידיאו את
לך. הנוחים ובתנאים במחיר בפחות, גם
 ירכיב ״מץ״ ונציג ביותר לך המתאים הוידיאו את בחר
 ובשיטת הכספיות באפשרויותיו שתתחשב תכנית עבורך
 בתשלומים, וחלק במזומן חלק למשל: לך. הנוחה זשלומים

וכדומה. ״שכר-מכר״ ״טרייד-אין״, בתשלומים, הכל
 הדרך את נמצא ואנו המצורף התלוש את היום עוד שלח

החודש את לגמור וגם מעולה מוידיאו להנות לך שתאפשר
״לחץ״. בלי

בישראל. מהטובים ושירות אמינות מ׳ןי׳-איכות, דדיאו

אפשרויות: 3 לפניך
הארץ. ברחבי ׳'מץ״ של המורשים הסוכנים לאחד לפנות .1
זאת. למודעה המצורף התלוש את אלינו לשלוח .2
בני-ברק. 19 מודיעין מץ״ ל׳׳בית אלינו לגשת .3

ש׳ תלוש
 במצית מידיו יזכה לביתו, ״מץ״ נציג את המזמין כל |
כיס-חינם! ■
 51263 בני-ברק 19 מודיעין מץ״ ״בית לכבוד י
שלי: לאפשרויות בהתאם מץ״ ״וידיאו לרכוש מעונין אני |
שקלים................................בסך מזומנים ברשותי .
חודש מידי שקלים.................................סך לשלם באפשרותי 1
 שלכם הוידיאו סוגי על נוסף מידע לקבל מעונין אני ם |

הרכישה. תכניות כל של מלא פירוט עם
נציגכם. את אלי לשלוח נא ם 1
........................................................................ומשפחה שם ן
................................................................'...............כתובת י
..............בבית טל...........................בעבודה טל. 1

 של המנויים תעדיפו!
ר ס העוו!1.12.81־0 החל גו

שנה לחצי בשקל לשנה
ב-£ בשקל סח״ב

הוצאות
משלוח

מחיר
העיתון

415 728 11 -1 00 + 45 + 605 בארץ 4
470 840 = 90 + 145 + 605 רגיל דואר תבל לארצות 4

35 520
•

63 946 = 101 + 240 + 605

 חוץ לארצות המנוי *מי
אויר :דואר

אירופה 4

51 760
קו קנדה, ארה״ב, 4 מקסי

90 1357 = 145 + 607 +  605 פרו ברזיל ונצואלה,
73 1100 139 2080 = 223 + 1252 + 605 קולומביה, ארגנטינה 4

53 800 99 1488 = 160 + 723 + 605

 זילנד ניו אוסטרליה,
 חבש, טוגו, דרום־אפריקה,

קניה
63 940 113 1697 = 182 + 910 + 605 יפן טאיוון, פנמה, 4

55 830 101 1507 = 161 + 741 + 605
 סינגפור, קונג, הונג תאינלד, 4

קוריאה

מכחכים
ו י ג ו ג

ב האחרונים המאורעות
רעיון. מעלים רמאללה

 ש־ הדבר וחמור כואב אמנם
מפ על הושלכו מדמיע גז פצצות
לזכור ראוי אך ישראליים, גינים

 כבר זה בגז שהשימוש היטב־היטב
 בגדה תלמידים נגד בעבר נעשה

 על גדלנו שאנו כשם המערבית.
 גדלים כך ״גךגני״, הילדים ספר
ישראל. מתוצרת ״גז־גזי״ על הם

תל־אביב ארצי, דניה

הישרא שהמפגינים הזמן הגיע
ש הלקח את הם אף ילמדו ליים
 בחו״ל. מפגינים מכבר זה למדו

בל כרוזים לקחת אסור להפגנות
מגי קסדות, גם לקחת יש — בד
 גם ראוי ואולי ומסיכות־גז. נים

נד כך שכתב, בספר שוב להציץ
 אולי או — הופמן אייבי לי, מה

מם־ שבו — ו רובין ג׳רי זה היה

המשתכ העובדים לשכר
 ובכך לממוצע, מתחת רים

 תוספת החמשיוץ רואה
העובד. לצלחת מלח גרגיר

בש / ממולחת בדיחה עוד והרי
לצמ הוחלט / ומוצלחת טובה עה
לה הירוד והמוראל / הפערים צם
בצלחת. מלח קורט בפיזור / רים

תל־אביב אס,
# • •

ה 11ר10י3ז עגונ

 בתכנית צפתה הקוראת
טובה״ ״שעה הטלוויזיה

ה על ביקורת לה ויש
מנחה.

 שיעור־קומה בעל אדם משנקלע
 על לתוכנית, אגם יעקב הפסל כמו

ו שאלות, לשאול הנבון המראיין
 עניין מאוד להשיב. לו להפריע לא

 אגם ליעקב יש מה לשמוע אותי
הפ נוכח במקומו, אני ולו לומר,
היי כאלה, ונישנות חוזרות רעות

ועוזבת. קמה תי
 נוסף. דבר לומדים אנו וכאן

 גדולים וענוותו צניעותו אגם, אצל
ככישרונו.

תל־אביב קנובר, ציפי

ו ו ד ש ו בי ה א ו ו ד א ה

מה מרוצה אינו הקורא
 בית״ר כנס על דיווח

).2304 הזה״ (״העולם
 להשחית ברורה במגמה כרגיל,

 הזה במיקרה — טובה חלקה כל
 חצאי נמסרו — חינוכית ״חלקה״

שה צויין בכתבה אמיתות. ורבעי
למע כאשר בחציו, ריק היה אולם

ודד לפה, מפה מלא היה הוא שה

היהודית ;
ל ב ס ה ת עול ו מו ה הב
 בנובמבר 18 רביעי, מיום הטלוויזיה, תוכנית בעיקבות

•ההלכה. לפי היהודית בשחיטה שדנה ',81
נשקיף, אם אבל דתי, בסים על הכל ומשבחת מצדיקה הדת

 שחייבים למסקנה נגיע לשחיטה, המובלת לבהמה נתייחס או
 כדי השחיטה, לפני בעל־החיים של ההכרה לאובדן תחילה לגרום

מינימלי. סבל לו שייגרם
 מוסמכים וטרינריים רופאים על־ידי בדוקות אלה עובדות

 של הרגשות מערכת ואת הפיסיולוגיה את ומכירים הלומדים
 ההומניטריות השיטות הן מה לקבוע שחייבים והם בעלי־החיים,

ההריגה. לביצוע
 אגודות וחברי המיקצוע אנשי של בינלאומי קונסנזוס קיים

 — שלנו דעתנו גם וזו אלה, עובדות הקובע שונות הומניטריות
בישראל. בעלי־החיים ומגיני אוהבי

מאכל, לצורכי בעלי-חיים הריגות לבצע חייבים אומנם, אם,
מיותר. סבל למניעת לדאוג יש

:ועוד
 נושא- למיצרך והעוף הבהמה את הפכו המודרנית בחקלאות

 בתקופה הרווחים מקסימום את להוציא משתדל החקלאי רווחים.
 את מגדלים מכך כתוצאה ההוצאות. ובמינימום ביותר הקצרה

מזדע לבבות־אבן בעלי שאפילו כאלה, בתנאי־סבל בעלי־החיים
עיניהים. ממראה זעים

 בטלוויזיה, שעבר בשבוע שראיתי אחת, לדוגמה כאן כוונתי
 הראו בדרך־אגב פיטום־האווזים. בענף המשבר אודות בשידור

 לגרונו מושחל ארוך צינור — אווזים אצלנו לפטם נוהגים כיצד
 פנימה נדחס והאוכל הברכיים על בכוח המוחזק האווז, של
ההברה. אבדן עד לעתים ונדחס, נדחס המזון מדחס. ע״י

 לאכזריות הצדקה יש אם השאלה תישאל נאורה במדינה
 את החוק אוסר שבהן מדינות יש צבירת־רווחים. למען כזאת
 גם כזה חוק לחוקק דעתנו, לפי היה, הראוי ומן האווזים, פיטום

במדינתנו.
תל־אביב פרידשטיץ, הידדה

 בהגנה להסתפק לא כיצד בירים
 המימסד. אלימות נגד פאסיבית

רטת־גן קרן, אבינועם

ת ח י ד ם ב ו הי

 בצימ- הדיונים במיסגרת
ה בחברה הפערים צום

״תו על הוחלט ישראלית
5״/״ בסך שחיקה״ ספת

מחו במעברים ישבו אף בית״רים
 בכתבה המופיע (הצילום מקום• סר

 לפני דקות 30כ־ כמובן, נעשה,
הכנס). תחילת
ה מגמתי, כעיתון כי לי ברור

 קשה קוראיו, תאוות לספק שואף
 (ובמיקרה באמת לדבוק לעיתים

 שהאירוע משום קשה ,הדבר זה
 לתיקוותיכם), בניגוד חיובי, היה

 איג־ ספק למען כדאית זו אולם
)16 בעמוד (המשך

ה העולם44 2310 הז


