
 טכנולוגית
 החלל- עידן

לכפות
רגליך.

 קור מפני מבודדות ״שול״ חום רפידות
 חמימות. רגליים על ושומרות ורטיבות,

 סוגי לכל מתאימות ״שול״ חום רפידות
 חדישים בידוד מחומרי ומורכבות הנעליים

 החלל. עידן טכנולוגית על המבוססים
ולח, קר אויר למזג יוצא כשאתה

 ״שול׳י. חום ברפידות רגלייך על הגן
 הרגשה לך יעניקו ״שול׳י חום רפידות

ובגשם. בבוץ בקור, הגוף בכל וחמימה נינוחה
 - להן המגיעה הנוחות את לרגלייך תן

״שול״. להן תן

המרקחת. מזי ננל להשיג
 .51020 חיפה ,2115 ת״ד בע״מ, גדלון היבואו:

.05504 ת״א ,519 הירקון רח׳ בע״מ, כימיפל המפיץ:

 עשוי הגיאומטריה לימוד
מהחי בתוצאה להשתפר

דוש.
 ספר כאשר קורה מה נא דאו

 על במיקרה מודפס מתמטיקה
ב זאת מצאתי לוהטות. תמונות

אריזה. כנייר בית
תל־אביב א.,

ס ר לא״ב■ פ

ה תחי ש ח מ ה ה

מכתבים
שם ת ג דבו נ

:בשאלה מוטרד הקורא
 החרדים מתענים מדוע

1 הגשם שיבוא ומתפללים
לי לשם לגשם זקוקים הם האם

 זורקים הם אולי או תורה? מודי
בגשם? טוב יותר אבנים
לג מתפללים שהם חושב אני

 אינטרסנטיות. מאוד מסיבות שם
 למשל, תיפגע, גשם יירד לא אם

 לא החקלאית התוצרת החקלאות.
 לחו״ל, תיוצא ולא בארץ, תימכר
 עוד ייפגע שלנו הפגוע והמשק

ה הבצורת מניזקי כתוצאה יותר
 יקבלו הם ממי — ואז מאיימת,

 ואת לימודיהם את יממן מי כסף?
 יש למשיח? הממושכת הציפיה

 של לגשם מצפים שהם הרגשה לי
ירקרקים. בדולרים רצוי כסף,

מנדלוביץ, מוטי
ארמית קיבוץ

 נתן אייבי שגם הזמן הגיע
ממלכתית. להכרה יזכה

לוהטת תמונה של גיאומטריה
אריזה בנייר

נתן מתנדב
לפרס ראוי

 מישרד־החי־ מעניקים שנה מדי
פר ומישרד־העבודה־והרווחה נוף
בפעו שעוסקים למי התנדבות סי

הקהי הפרט, למען התנדבות לות
והחברה. לה

 בפרסים שזכו האנשים רשימת
 משום־ אך ומגוונת, ארוכה אלה
 אייבי של מקומו ממנה נפקד מה

 אירגן רבות שנים שבמשך נתן,
פעו תמורה וללא רבה במסירות

מבורכות. התנדבות לות
 פרס לאייבי ־לתת הזמן הגיע

לכך. ראוי הוא ממלכתי. התנדבות
תל־אביב אלון, אלי

א [?כתב ל כ ה מ
 ניסה כאשר שנתפס העציר
מספר: כספת לפרוץ

 יוחננוף, דרור בשם עציר אני
הצ בהארת לי לעזור מכם מבקש

דק.
 נתפסתי 1982 בינואר 10ב־
 החיפאי במרכז חברי עם ביחד

 את לפרוץ כשניסינו ליהלומים,
אות הפתיע מעמד באותו הכספת.

התברר מאוחר (שיותר אדם נו

 וירה אזרחית, לבוש שוטר) שהוא
כדו כמה וחצי מטר של מטווח בי

 כל וללא גמורה בהפתעה — רים
 משני נפגעתי מוקדמת. אזהרה

 על שכבתי שכבר אחרי כדורים,
ונז באכזריות נגררתי הריצפה,

 ושם, החלון, דרך החוצה רקתי
 ושותת-דם, פצוע שוכב כשאני
 ללא שוטרים מיני כל בי בעטו

 כל היה בי שירה והשוטר רחמים,
כמטו והשתולל בהיסטריה הזמן
רף.

 שבזמן ולהדגיש לציין ברצוני
 וכן נשק, כל ללא הייתי שנוריתי

 לתקוף. או לברוח ניסיתי לא
 כדורים וחטפתי שם עמדתי פשוט

 אחר־כך להגיב. יכולת שום בלי
 טוענים שהשוטרים לי התברר

 לתקוף שניסיתי ואחרי שהוזהרתי,
וני (מרתכת) בברנר השוטר את

 באוויר, השוטר ירה לברוח, סיתי
בי. ירה הוא אחר־כר ורק

 אחד וכזב שקר זה כל — ובכן
 ללכת לי לאפשר מבקש אני גדול.

 לפוליג־ בי שירה השוטר עם יחד
 לא אחד ואף להיפנוזה, או רף

לבקשתי. להיענות רוצה
שהשתח לפני יום לזה, בנוסף

ה לשם בא ,מבית־ד,חולים ררתי

ש איך והתרברב בי שירה שוטר
 שאלתי מכן לאחר בי. ירה הוא

 הוא ואז מתחרט, לא הוא אם אותו
 כדי מת. לא שאני שחבל לי ענה

הר־ אף הוא טענותיו את להחריף

קרנות

בקר להחזיק העברי הניב
ה בסיפור יסודו המזבח נות

 דויד בן אדונייהו על מקראי
ב להתמרד שניסה (וחגית)

 והכריז: מותו לפני הזקן אביו
 נתגלגלו העניינים אמלוך. אני
 ״ואדוניי- הומלך ששלמה כך
 וילך ויקם שלמה מפני ירא הו

(מל המזבח״ בקרנות ויחזק
 כך ידי ועל )50 א' א/ כים

 הזה בניב השימוש ממוות. ניצל
 למזבח הולם. )2137 הזוז (העולם

 אינה (שצורתן קרנות ארבע היו
צי ראה בהמה. כקרני בדיוק

 פני בספר ממגידו מזבח לום
 ׳עמ ,,ב כרך המקרא עולם

 שלכם הקאריקאטוריסט ).199
 ועשר, הזה הביטוי את המחיש

 לצונו. וזה קרניים, מהקרנות
 הנודע פסלו את לי מזכיר זה

 שם מעזה. מיכלאנג׳לו, של
ל קרניים הגדול האמן הצמיח

 של תמימה הבנה סמך על משה
 כי ידע לא ״ומשה הפסוק:

 אתו״ בדברו פניו עור קרן
 ),29 ל״ד שמות האלוהים. (עם

 לוחות ושני סיני מהר כשירד
בידו. העדות

סיוון, ראובן (ד״רך
ירושלים

ש האקדח את החליף שהוא לי אה
בקו לאקדח ,0.22 בקוטר לו, היה
 להרוג יוכל שבזה כדי ,0.9 טר
לפצוע. ולא

 ואמינים אובייקטיביים כאנשים
 להוכיח לי לעזור מכם מבקש אני
האמת. שהיא גירסתי, את

ג׳למי כלא יוחננוף, דרור

2319 הזה העולם


