
ההרשמה החלה
מי דג 1983 ל

 מצומצם מספר במלאי נותרו
נוחים -במחירים1982 דגמי של

ה31 ח ת
תחוח
וידיאו

 תרגום עם סרטים של עשיר מבחר
השיטות בשתי
6£ו־*ז ¥85

מנוי. לכל תקליט — הפתיחה לרגל
הלקוח. לבית שירות *

ו א י ד י י ו ד י ג
תקליטים) (גידי

03*720319 טל. רמת-גן, 45 ביאליק

 מקום עכשיו כבר הזמן
בגליון למודעות

ש ה רא שנ ה
של והחגיגי המוגדל

ם ל ו ע ה ד י ד
ר שיצא או 8־3 ל 2 .9 .5<

 מודעות קבלת
העיתונים לבל

׳ ר י ח מ ת ב נ ר ב ת׳ ה

 1.11 •שרות
שלו! ללא ת

•מנגדים
תשות* ברסיס* סרסו
<1(1*(• |111אידיא

2 2 7 1 1 7

(כמרכז) נקדימון כר־מיצווה חתן
חצי־חצי

 במה להבין לך אסייע העובדות
אמורים. דברים

ישר בכנסת שנים ארבע עשיתי
 יום, לסדר הצעות העליתי אל.

הצ יזמתי גם כך רבים. בנושאים
 קשורות היו כולן אשר חוק עות

הילד. וחינוך לטיפול
 חינוך חוק — הוא החוקים ...אחד

 סוגי לכל 5ו־ 4 ,3 לגילאי חינם
 קבוצותיהם, על־כל החריגים הילדים

המצוקה. שכבות כולל
ל הצלחתי ,הסתייגותו ...על־אף

ב הצעתי, את מוחץ ברוב העביר
לתוקפו. נכנם והוא קריאות, שלוש

 בכלי־התיקשו־ שמעתי לאחרונה
 ד״ר הח״ב וגם החינוך ששר רת

 הגישו בנפרד, אחד כל בר־זוהר,
.4ו־ 3 לגילאי חינוך הצעת־חוק

 לומר רק אוכל בר־זוהר ד״ר על
 מה שלהבת נפלה בארזים ״אם

הקיר.״ אזובי יגידו
האי- שני אל פונה אני לסיכום

ך פ ה ת ת
שון הל
 המילחמה על בוויכוח

איבה  מבקש הזאת המנ
לומר: הקורא

 ומתמיד מאז החרב דין שולט
 דינה את הבריות בבוא אך
לתת

 שתעיד הלשון תתהפך
 המת. ולפי הדובר צוואר לפי

פתק־תיקווה חודש, יצחק

 והח״ב שר-החינוך המכובדים, שים
 : הפסוק את להם שיאמצו בר־זוהר,

 ית־ לבלתי בנפשי לי שמתי ״חוק
 אחרים.״ של בנוצותיהם קשט
 שיעשה, ציבור נבחר ראוי כך
 זאת. ידע ישראל עם שכל וטוב

תל־אביב יצחקי, יצחק

ה על ת על הי ע ד ה
 שכל הבר-מיציוה חתן

 ב- נבחו המדינה חשובי
 דברים מכחיש שימחתי,

הזה״ (״העולם לו שיוחסו
2343.(

 שיוחסו דברים לקרוא הצטערתי
 השאלה אמרתי. לא אותם ואשר לי

 מכיר אתה האם :היתד, לי שהוצגה
 : היתה תשובתי י המוזמנים כל את

ב שפורסם כפי ולא ״חצי־חצי״,
 מכיר שאיני היתר. שתשובתי כתבה,

המוזמנים. את
החוגג שנער הדעת על היעלה

 ואנשים בני־מישפחה ביתנו, מבאי
 הורי. עם שוטף בקשר העומדים

תל-אביב נקדימדן, ישגב

והבא והסיבוב לחי■
 תגובות עוד

אבצרי״ערפאת.
פגישת על

 והפסקות־האש המו״מים כל בין
 אטומי־הלב מנהיגינו של והמלל
 יאסר עם פגישתך היתד, והמוח,
ח וסימן־דרך נקודת־אור ערפאת

 השמי המרחב עם ביחסינו שוב
פרט. הפלסטיני ועם בכלל,

 פתחה הזאת המטורפת המילחמה
 ישראלים מעט לא של עיניהם את

 לפתור ישראל של אי־יכולתה, בדבר
 פיתרון הפלסטינית הבעייה את

 גלי־המחאה יעידו על־כך צבאי.
מ אני הקרבות. בפרום שהתחילו

 נשתה הזה הסיבוב שאחרי קווה,
הש שיחות של הבא הסיבוב לחיי
הפלסטינים. עם לום

חיפה בן־יעקב, דוד

עון חוזר הקורא שבו ל
 קריאת על לוותר נאלצתי בזמני

 בארצות־הברית, כאן, הזה. הסולם.
 נהגתי בישראל כספי. אילוץ מוזוך

 קבוע באופן שבועונכם את לקרוא
 העולם דעתי לפי רבות. שנים משך
 כושרו ואת אמינותו את הוכיח הזה

יש בתוך פוליטיים מהלכים .להבין
 עדיין אני במיזרח־החיכון. וגם ראל
 של נבואותיו התאמתו כיצד זוכר
 הדי- התנועה בעניין אבנרי אורי

ב מילה ידין יגאל של מוקראטית
מילה.

 תחליף אין אלה, קשים בימים
 לעקוב שרוצה למי הזה, להעולס

בארץ. שקורה מה אחרי
מיאמי שכאט, פריד

*שלום ביטחון
חה הקורא תצ על מו

(״מספיק״, שהתפרסם לום
).2339 הזה״ ״העולם

 הורי התנגדות את מביע אני
 מצולמים שהופיעו על והתנגדותי

 מבוגרים הכותרת תחת זו בכתבה
 רשות מהם לקבל מבלי מזועזעים,

לכר•
 עמדתכם . עם מזדהים הם אין

 בארץ הישוב בוותיקי ;זו ודרככם
 :ושלום ביטחון לנושא ערים הם

 מיקרית היתד, בהפגנה נוכחותם
לא. ותו וסקרנית,

חל־אביב חדאד, זאב

ה העולם 2345 הז

מכחבים
את יכיר לא שלו בר־המיצווה את )24 מעמוד (הנושר

המוז- כל את שלא נכון אורחיו? לוקח נוספת בפעם אך הבלגתי,
הם הגדול רובם אבל הכרתי, מנים בהבאת ואכן לך, לא כתר אתה
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