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 אחה״צ בוקה ולימודי
 הרמות בכל וערב

 גמישה לימודים מסגרת 1
 לחברי מיוחד הסדר 1

קיבוצים
82 אוק׳ שנה״ל תחילת 1
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 ההרשמה
אלה בימים

 של המנויים תעריפון
ל1ר18.8.82מ״ החל ד 0וו ו ה

בשקל לשנה
 הוצאות מחיר
סח״גמ.ע.ם. משלוח העיתון

שגה לחצי
בשקל

בארץ

מנוי מי ת ה צו אר  חוץ ל
ר ;דואר אווי

אירופה
מקסיקו קנדה, ארה״ב,

 קולומביה, ארגנטינה,
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

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

קניה
יפן טאיוון, פנמה, >
 סינגפור, קונג, הונג תאילגד, >

טאיוון יפן, קוריאה,

1375 = 179 + 96 + 1100

1100 1800 — 235 + 465 + 1100
1400 2550 — 333 + 1117 + 1100

1940 3520 — 459 + 1961 + 1100
1500 2680 350 + 1230 ו 1100

1600 3025 - 395 + 1530 ו 1100

1500 2680 — 350 + 1230 + 1100
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מכוזבים
שגה איש ה

 של שערו על יופיע מי
״ה של ראש־השנה גליון
ז הזה״ עולם

 ראש־ ספק ללא הוא איש־השנה
כ נהג הוא בגין. מנחם הממשלה,

 ששיגרו אירופיים, מלכים אותם
 הס בעיקבות שלהם כלבי־הציד את

 תפסו וכאשר והארנבות, שועלים
 לא הבר, חיות בשוקי הכלבים

 טרפם. את לזלול המלך להם הניח
 ואת שרון את שילח בגין: גם כך

ובפלס־ בסורים בלבנונים, צה״ל

 המילחמה של הנוראות תוצאות
 מאות תיי שווים האם :הנוכחית
 לחיי שנהרגו הישראליים החיילים

ש בישראל, האזרחית האוכלוסיה
ה חיי־החיילים הצילוה כביכול

עו כמטבע חיי־אדם למדוד ? אלה
לסוחר? בר

 פית- יש האם הרבה. מתדיינים
 או הפלסטינית לבעייה צבאי רון
 השיקול את לגמרי ושוכחים לא,

לשי מעל לדעתי, הנמצא, המוסרי,
המדיני. קול

 אדם, שכל לשכוח שלא כדאי
חייל לבנוני, או ישראלי אזרח

שרון ושר־^יטחון בגין ראש־ממשלה
איש־השנה? יהיה מי

רו הוא עוצר. הוא ועכשיו טינים,
 איש־הש־ הסעודה. את לאכול צה
הכלב. ולא המלך, להיות צריך נה

חיפה אהרוניס, גד

 איש־השלום גם הוא איש־השנה
ארי שר-הביטחון, זהו השנה. של
 את להביא מבקש אשר שרון, אל

 והביא לאזור, הניצחי השלום
אל של לנישמותיהם ניצחי שלום

ה וערבים, ישראלים אנשים, פי
 לג־ בשלווה בקבריהם עתה נחים

תש עוד ההיסטוריה צח־נצחים.
נצ השנה מעשיו. על אותו פוט
 לו שיעשה במישפט להסתפק טרך

הזה. העולם
תל-אביב אלץ, תיקווה

לה צריך לדעתי, איש־השנה,
 למיל־ צה״ל את שהכין רפול, יות

 מבחינה ביותר המוצלחת חמה
 מהבחינה ביותר והנוראה צבאית

 היתד, אילו ישראל. עבור המדינית
 פחות, משומנת הצבאית המכונה

 המדיני הכישלון היה לא גם אולי
ונורא. מחפיר כה

איישם מלס, דני

. .  הישראלי שהוא גבע, אלי .
 ל־ !״״לא לומר גם שמותר שידע

 משנה זה אין מילחמה. פישעי
 מעשיו. את מגדיר הוא־עצמו כיצד
מש מה נתפשים, הם איך חשוב

תוצאותיהם. יהיו ומה מעותם
גיבעתיים יהלומי, י׳

ם ח״לים ד א י־ בנ כ
ההת נגד מוחה הקורא
 חיילים חיי כלפי נהגות

במילחמה.
 פחות שווים שחיי-חיילים מקובל

 ב־ שמילחמה ובעוד מחיי־אזרחים,
 ״ברבארית״ היא אזרחית אוכלוסיה

״רגי שמילחמה הרי ולא־אנושית,
לגי היא מסודרים צבאות בין לה״

 זכות ובאיזו בסיס איזה על טימית.
 חיי של ערך ולדרג לקבוע ניתן

י בני־אדם
ב־ למצוא אפשר מובהקת דוגמה

 חשוב הוא פלסטיני לוחם או צה״ל
 יש ושלחייו כאדם, עצמו בעיני

זול חיי מערך נופל שאינו ערך
תו.

 :אחת מסקנה רק יש מכאן
 כלל פיתרון אינו צבאי ״פיתרוך

נוס אנושית בעיה רק הוא וכלל.
פת.

רחובות י,בפטום, רוכרטו

ם טונות ל סו ת ל ק ד צו
ז טגחון או בטחון

ב 9מה־ אחרונות ידיעות גליון
ב ט ה ־ ר ש ש לנו מודיע אוגוסט

לביירות. היום ישוב שרון ן ו ה

במי ז,את וב!מקום  גאו־ קי
• מים״.

 מוסר טיימס״ ״נמ־מרק
 ין הטובה שד פי הבוקר

 לביירות, ״יום ישוב שרון
פילינג עם הדיונים להמשד

דמידיאנו, ישראל
גיבעתישמואל

א ד ז ד ה ב

 נבהל לא כי טוען הח״ב
ש בעת הפלסטינים, מירי
 לא וכי בביירות, ביקר
 לקול האוטובוס אל ברח

(״ה החיילים של צחוקם
).2343 הזה״ עולם

 של דמיונו פרי הם אלה דברים
 מעולם. דברים היו לא — כתבכם
 מקום בכל החיילים עם שוחחנו

 בלבביות ונתקבלגו ביקרנו, שבו
 יריות היו לא על־ידם. ובחמימות

או־ הימצאותנו. מקום באף לידינו
)26 בעמוד (המשך

2347 הזה העולם24




