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בהקמה שבט דיג לקואופרטיב

 להפלגות ודיג יס אוהבי הקואופרטיב יצרה 1,6מ־ החל
 יותר. או יוס ימשכו ההפלגות הארץ, חופי לאודר דיג

 דיג, פתיונות,אביזרי כולל: ליחיד, שמל 350 המהיר
 אש״ל.) בולל (אינו וביטוח, לנמל בניטה אגרת

מוגבל. המקומות מספר
 - בדואר ירשמו מקומת את להבטיח המעונייניט

 שק, לציין: נא במכתב >.$104מיקוד:ס ת״א ,4088 ת,ד,
 אם משפחה בני שמות גם להוטיף ושפות. עיסוק גיל,

חוזר, בדואר ושלח הרשמה אישור לצרפם.• הכוונה
בסלו. או המחאת לשלות צורך אלן

ם בי ח כ מ
טראזנלה אין ד■

 שהטלוויזיה טוען הקורא
עליו. עבדה לא

 בכתבה בן־ישי, שרון למרות
 אמר הפינוי, על שהכין החד־צדדית

 אנשי פינוי שמחזה ושוב שוב
 הוא מימית וגוש־אמונים התחיד,

 שום לי שאין לומר עלי טראומטי,
טראומה.

אנ אלף ן שם ראינו מה וכי
 תושבי כלל ביניהם שאין שים,
 צה״ל חיילי על משליכים ימית,

 לאל תודה הפעם — וחפצים חול
 — בידיהם הדברה חומרי היו לא

 נוהגים צד,״ל■ של והחיילצ׳יקים
ני האלה הפאשיסטים בביריונים

מאופק. מוס
ה ותושבי עצמם, ימית תושבי
הכ כל לי יש אליהם — מושבים

 טראומה. עברו כנראה הם בוד.
ל אחר סיפור הם פירחחי־הגגות

 פוליטי מעשה שם עשו הם גמרי.
מתוק מדינת־חוק שבכל מובהק.

 אבל כבדים. לעונשים זוכה היה נת
מתו חוק מדינת היא ישראל ממתי

? קנת
להי שיכולה היחידה הטראומה

 העובדה היא הזה, מהמחזה שאר
 לדין יובאו לא האלה שהפירחחים

 טראומה מעשיהם. על ייענשו ולא
אין. אחרת

תל־אביב קרן, אלי

ק ס ר פ א זו£ר^ה ה
 של לדבריו לב לשים כדאי

 תנועת במרכז אוזן אהרון
תמ״י.

 השיטה את כי אמר אוזן אהרון
מתו- ולא ממרוקו לא הביאו, לא

 פינוי אחרי שעתה, לי נראה אך
 להצטרף המערך יכול ימית, חבל

 מן חלק לפחות ולבצע לממשלה,
 לפני לבצע שהתחייב המדיניות
 לשימעון קוראת אני הבחירות.

ולהפ להתאחד רבין וליצחק פרס
 כדי השפעתם כוח כל את עיל

 לממשלה. המערך לכניסת להביא
האופוזיציוני. המעש מחוסר לנו די

הרצליה גמברט, עליזה.
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ז נכון לא או נכון
 יצחק הסופר התחיל כשנה לפני
 צה״ל, בגלי בוקר בשידור בן־נר

 מיד לעכשיו. נכון בפיו שנקרא
 לערער ומאזינות מאזינים התחילו

 לומר אפשר איך הזה. השם על
 אל־ :לומר צריך 1 בעברית כך

 דיברתי או עכשיו, נכון עתה, נכון
 לעכשיף. ,נכון לא אבל נכונה...

טל בן־נר אליו התקשר לו בצר
 לעב־ ,נכון שידור כדי תוך פונית,

 אותו בירכתי לדעתי. ושאלני שיו/
שהכ הזה, הרענן הביטוי על מיד
 אני שבטוח ואמרתי ללשוננו, ניס

 יקנה זה וקולע גמיש מלים שצירוף
 של המזרח בכותל מהר מקומו את

התבדיתי. לא ימינו. של העברית
 שער מה תשאלוני, אם ובאמת,

 5 היום, הקודש, בשקל הדולאר
 זה, מכתב כותב כשאני באפריל,

 זהו האם ש׳; 19.59 לכם ואענה
 יידפס) (אם מכתבי כשיידפס ערכו

 אני מוכרח הרי 1 חזה בהעולס
 בת וכשבתי לעכשיו. נכון :להוסיף

ב אותי מחבקת השלוש־עשרה
 שאתה נכון אבא, ושואלת: אהבה
 יכול אני מה 1 שלי טוב הכי החבר

 :לא אם אותה, בנשקי לה להשיב
 לעכשיו. נכון בתי, בהחלט, נכון

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

ח״ס ד ה  וקדט״ם,71ה
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 הסתיימה ימית חבל בעית
 כולו עובר הזרקורים ואור
המערבית. לגדה

 לשאול חייב האזרח, אני, וכאן
 שאלות. כמה אתכם

האם בישראל, העם אתם, האם

בורג שר
ומחוסן זזסון

 מכאן. מהארץ, ירושה זאת ניס.
 לא הרימה מלא ״האפרסק״ את

 עכשיו לאכול. שפיר הרצל הצליח
 באבו־ ותולים קטנה, רימה תפסו

 האזרחים אנו, האשם. את חצירא
 ואילו הרימה, את אוכלים הקטנים,

 שלו, כבתוך מרגיש בורג הד״ר
עד. לעולמי ומחוסן חסון

קריית־אתא כהן, משה

בחדוות נלמשרוז
ל להיבנט למערך קריאה

ממשלה.
תיק מתוך למערך הצבעתי אני

 הממשלה את ירכיב שהוא ווה
מא אני לכנסת. הבחירות אחרי
 אלפים. מאות היו שכמוני מינה
 למערך שהצביעו מאלה יותר הרבה
אופוזיצ יהיה שהוא תיקווה מתוך

 כך לא כולנו, לצער ״לוחמת״. יה
הממשלה. את הרכיב והליכוד היה,

אבן־חצירא שר־לשעכד
מכאן ירושה

הנו בהרכבה ישראל ממשלת את,
 עומד מה יודעים אתם האם כחי,

 שקיים מה או לעינינו להיווצר,
 איש האם ז המערבית בגדה כבר
 1 מתוכנן הכל האם ז רואה אינו

 מטורף מצב הוא בגדה המצב
 הגדה לחלוטין. ואנטי־דמוקרטי

 חיים שבו לאזור הופכת המערבית
 חייבים אנו כאחד. ויהודים ערבים

 יהודים שם חיים כך. עם להשלים
 בלתי- כחלק המקום את שרואים

 תחת שחיים ממדינת־ישראל, נפרד
)16 בעמוד (המשך
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