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 הפלסטינים של היחידי נציגם עוד
 רישמי באופן דוגל — אש״ף —

 שמאבקם הרי ישראל, בהשמדת
 בעיני נראה הכיבוש נגד הצודק

 להשמדת כמאבק רבים ישראלים
 הקרקע את המשמיט דבר ישראל,'

הסי מתנגדי של למאבקם מתחת
בישראל. פוח

עמיר קיבוץ וגל, רבקה

ך מי רי ח צ הי־ א ז
 מעבר נראה, כך הבחירות,

לדלת.
 שהוא אמר הורביץ ייגאל מר

במקום המערך עם ממשלה מעדיף

גולדנברג קוראת
הבוחר רצון

 של'לא־ מצב היום, הקיים המצב
 אמר שפירא אברהם מר ממשלה.

 אז הקואליציה, פירוק יבוא שאם
 רקע על תפורק שהיא יפה יותר
ושומ יהודה עניין על ולא דתי,
 לדלת. מעבר הבחירות כך רון.

המיליאר בזבוז זה? את צריך מי
 כל אדרבא. עצמו. על יחזור דים

 כמה להוציא שתתחייב מיפלגה
 לאמון יותר ראוייה כסף, שפחות
 על המיפלגות כל שיתחרו הבוחר.

זה. בסיס
קריית־אתא גולדנברג, רוזה

ח שד הגדר, ס פ
חדש: נוסח

הפס מכל זה פסח נשתנה מה
חים?

 לחמה אכלנו הפסחים שבכל
אבותינו. לזכר עניא

לז עשידא לחמר, אכל השתא
מפונינו. כר

 חרוסת אכלנו הפסחים. שבכל
ומרור.

לז־ עשירא לחמה נאכל השתא
 יציאת את ציינו הפסחים שבכל
המיצרים. בין מצריים

 מצריים כניסת את נציין השתא
הביתרים. בין

 במים טבלנו הפסחים שבכל
מלוחים.
דלוחים. ובמים באש השתא

השרון רמת מרום, צבי

ע שוון־1ע ב ״ר■ ה
מתוכ מתפעלת הקוראת

טלוויזיה. נית
 היא כלבוטק הטלוויזיה תוכנית

שיניים, ובעלת חשובה תוכנית

אלץ קוראת
ממשיים פתרונות

 החיים איכות את לשפר המנסה
תוכ זוהי שליליות. תופעות ולחסל

ומצי הבעיה בשורש הנוגעת נית
ממשיים. פיתרונות עה

גן רמת־ אלץ, מיכל
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 אני, רבים. בעניינים הכי בר שאתה אבנרי, אורי נאמר, בוא
 רב עניין מוצאים וקוראותיך, קוראיך אלפי עוד ובוודאי למשל,

 החברתיות המדיניות, הבעיות מיגוון על הזה בהעולס בתגובותיך
 ושל שלך העברית את גם אני מכבד בהן. נתונים שאנו והתרבותיות,

 דעתכם את נותנים ועמיתותיך ועמיתיו אתה שבועונך־שבועוננו.
 כמה לפגוש שמחתי למשל, ,2325 בגיליון המתמיד. לשיפורה גם

 שיש — וצהרון בוקרון ויומונאי, שבועונאי — שלך לשון חידושי
מילוננו. את להעשיר טובים סיכויים להם

 האישי ביומנך שהתקפתך אעיר אם לעוון, לי ייחשב אל זאת, עם
 המעטח, בלשון היא, ,,שיבושים קורא שאתה מה על הנ״ל בגיליון

 פוסקנית בלשון משתמש אמנם אתה אמינה. ובלתי בסיס חסרת
 ,שיבוש כגון בכינויים בעיניך חן מוצא שאינו מה ומכנה חריפה
 אחרת׳״. במלה כוזב ,שימוש צורם/ ,שיבוש לגמרי/ ומיותר מכוער

 בלשנית או בלשן שום למעשה, דבריך. את לנמק יכול אינך אבל
 ענייניות שתיים או אחת (יש שהבאת שהדוגמאות יטענו לא רציניים

 גם אבל ש/ ,בגלל בביטוי או ,,נושא במלה בשימוש ההפרזה —
 שאין מפני שיבושים, הן כזאת) חריפה לשון נוקט הייתי לא לגביהן

 חדשים לשון שימושי הן אלה כמשמעו. פשוטו שיבושים, הן
 אוהב שאתה ביטוי — ,לי מ,בא יותר שיבושים שאינם עממיים,

 אינני — אלוהים ייסרני אל — אני (וגם במאמריך בו להשתמש
מתאימות). במסיבות ממנו מתנזר
 גם שציינת. הראשונה בדוגמה ואסתפק בהשגותיי אאריך לא

 הוא נאמר׳ ש,בוא מחר, עד מהיום אותנו תוכחה) (מלשון תוכיח אם
 יאמר המזרח׳ עדות בבני גם שדבקה אידישית ו,צורה צורם׳ ,שיבוש

 בכך הוכחה) (מלשון מוכיח שאינך הכי) בת (או הכי בר כל לך
 ,בציון ונספרה מ׳בואו יותר משובש אינו ,נאמר ,בוא דבר. שום

 לא אמנם בו, נתלה שאתה הנביא, יחזקאל ).10 (נא ירמיהו שאמר
 מה ושמעו נא ,בואו אמר הוא אבל ,עצמות על ונדבר ,בואו אמר

 ,שמע (=בוא) ,תא :הם חז״ל בפי שגורים ביטויים ).30 (לג ,הדבר
 כך, דיברו וחכמינו נביאינו ואם לך.״׳ ואראה)(= ואחווי ,תא או
 דברי :כך נאמר בוא ? ודינה ומזל וניסים גדעון על תלין כי מה

 הם קצפך וחרון הוכחה ללא תוכחתו ומוסר העברית על עברתך
לעכשיו. נכון המים, פני על כקצף

ירושלים סיוון, ראובן
זה. בנושא תמימי־דעיס שאיננו נאמר בואו •
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