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 פברדה מבית איכות מוצר עוד
״ברוט׳ את לכם שנתנה החברה

בישראל פברג׳ה של בלעדי נציג - בע״מ קוסמטיקס אשל

אמיתי. גברי ריח בעל שייב אפטר
 דיאודורנט שייב, אפטר ־ טורבו

 פברז׳ה מבית קולון ומי
 המובחרות בחנויות להשיג

וכשקם.

השנה. איש
מציעים: קוראים

 של איש־השנה מעמיק, בהירהור
ה דווקא להיות צריך ישראל
 יעקב רבנו שלנו, הכלכלי סופרמן

כך. בדיוק מרידור.
 איש־ שבה נוספת מדינר, לי תראו

 ובוטח איתן נשאר שכזה מחדל
 של החדשנית להמצאה כיסאו. על

 בארצנו. זכר אין כבר מרידור
ההמ של הכלל-עולמי הפירסום

מצליחן גם מכבר. זה נדם צאה

גבע ״מ אד
בע״ם רצח נגד

הפו מהנוף להיעלם צריך היה זה
 מישרד בכך ולשחרר שלנו ליטי

 אך דבר, לנו מוסיף שלא ממשלתי
 אדירים. סכומי־כסף מכיסנו גורע

 לי, תסלחו אז נעלם, לא הוא ואם
איש־השנה. להיות לו מגיע

עכו בראונשטיין, כחן

 פילים להיות צריך איש־השנה
 למיזרח האמריקאי השליח חביב,

 למשא- גרם פעמיים אשר התיכון,
 ויתכן ואש״ף, ישראל בין ומתן
שלי של האמיתית המטרה שזו

 בין הדיאלוג את להעמיק חותו:
 חבל הפלסטיני. העם ובין ישראל
זה. לצורך מילחמות שצריך

תל־אביב קון, צידה

 שהכין הרמטכ״ל איתן, ...רפאל
שחוש מה כל שלמרות הצבא, את

 צבאי מיבצע עשה אוייבנו בים
וב בתנופה מחדלים, בלי למופת,

מרץ.
חיפה גולן, שי

 צריו תזה הגגולם של איש־השנה
 האיש גבע, אלי אלוף־מישנה להיות
ה המערכת כל על תיגר שקרא

 הקרויה בע״מ, רצח של ממוסדת
 שאילמלא יתכן ישראל. ממשלת גם

 לביירות פורצת ישראל היתה גבע
 ואלפי חיילים מאות — המערבית

 נחלי־ ועל נהרגים, היו אזרחים
 היה התיכון במיזרח והשינאה הדם
 ושינאת־ רצח הרג, של מבול נוסף

עולם.
חל־אביב שיינמן, א״נ
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השחיטה על

למחנ תהיה תשובה איזו
התלמי שאלות על כים
! דים

 זאת. עשו ועוזריו בגין ובכן,
ב חפים־מפשע אזרחים קטלו הם

ו שבעולם. היפות המדינות אחת
 לא הנאור העולם פלא, זד, ראה
והח הזה, ההרס מול אצבע נקף

 את משחקת ארצות־הברית ריש.
 בטרא- והמכוער הכפול התפקיד

 והרם עם רצח של הזאת גדיה
מדינתו.

ה על בשירו ביאליק כשכתב
 עוד קטן ילד דם■ ״נקמת שחיטה

 אך התכוון האם השטן״, ברא לא
ה לאור האם יהודי? לדם ורק

 ילדי צפו שבהם האלה, מעשים
 אפשר ערב־ערב, בטלוויזיה ישראל

אותם? לחנך גם
 ישראל מחנכי — פלא זה וראה

 הטבח נגד קולם את השמיעו לא
 רחמנים יהודים, שביצעו הברבארי

ברא תתייצבו איך רחמנים. בני
 תלמי- מול שנת־הלימודים שית

 ואיך ? אותם תחנכו למה ? דיכם
 תלמידים של שאלות על תגיבו
זאת? מקוללת למילחמד, ביחס

ומת־גן פורמן, מאשה
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ה הקורא חוו  על דעתו מ
היש הטלוויזיה שידורי
ראלית.

ה של תפקידה את רואה איני
כמכ הציבור. את לחנך טלוויזיה

 דמוקרטית, לחברה שייך אשר שיר
ה לכל לפנות התוכניות אמורות

השונים. ולטעמיו ציבור
מתכנני של הטעות נובעת מכאן ,

איתן רמטכ׳׳ל
מחדלים בלי

ה שלהם חושבים אשר התוכניות,
ה של האינטליגנציה על מונופול
 פרצופה נראה באמת וכך ציבור,

 על־ידי נשלטת היא הטלוויזיה. של
ל לעג בפירוש שהם מותחנים,

 אז מותחנים, כבר ואם — צופים
 מהסוג מותחנים מביאים אינם מדוע
ב מורידים דווקא ואותם הטוב,

מהמסך? מהירות
תר אדם להיות פשע זהו האם
 שזהו שחושבים כאלה יש בותי?

ה מיספר — ולראיה פשע, אכן
 שאפשר המידע, מעשירי שידורים

אחת. יד אצבעות על לספרם
 האם קלאסית. מוסיקה אוהב אני

 שבועות כמה לחכות צריך אני
 של לחודיה שאזכה עד פעם, בכל

בטלוויזיה? אחת שעד,
 מתקומם לא הרחב הציבור אם

 עובדה על הדבר מורה זה, בעניין
 סיבה כל רואה איני מאוד. מעציבה

 שהיא הטלוויזיה אגרת את לשלם
 אחרים שגם מקווה אני גבוהה. כה

 כדי יעילים יותר צעדים ינקטו
ישתנה. שהמצב

ירושלים פדי, עודד
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