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! 1 האחרון ברגע למה
 היום, מסור
 היום, עוד אבל
 החורף בגדי את

בקשת לניקוי

 מנקה ״קשת״
 עור, מעילי מעילים,

 פרווה, מעילי
 זמש, מעילי

 שמיכות, חליפות,
פון. שמיכות

 וצובעת מנקה ״קשת״
 מכנסיים, סוודרים,

קורדורוי. בגדי

אימפרגנציה עושהק׳
 גשם חדירת נגד

 גשם, למעילי
 דובונים,

שינה. שקי
 מנקה... ״קשת״

בעצם!!! לא מה
 היום...

תשכח! אל

לביתך קרוב בודאי אחד לשיותך קשת סניפי 100מ* למעלה
______03-795141 ר״ג,טל, ,5 יצחק מנחם ,רח המפעל:______

)24 מעמוד (המשך
 משה לשעבר ח׳׳כ לקח

 של הלווייתו בעת מירון,
שי• דוד סגן־שר־חתחבורח,

חזה״, (״העולם פמן
 דויד מגן דובר ).23*6

מגיב: אדום
 ושמיעת התחנה יומן מבדיקת

 סד׳׳א, של הקשר ממערכת הקלטות
מ לחלוטין שתה תמונה מתקבלת

שפורסם. כפי
ההוד מקבלת בלבד דקות שתי

 בא ),14.32( לב״ ,חולה על עה
האמ על בנוסף אמבולנס, למקום
ה במקום. בכוננות שהיה בולנס
 סיימה (נט״ן) נמרץ לטיפול ניידת
 לעי- ובאה באיכילוב חולה פינוי
הק מקבלת דקות 6( 14.38ב־ רידי

 נהגי דיווחו הזמן כל במשך ריאה)•
 ברחבת -בלגן על באלחוט מד״א

ההנח ו,המון-אנשים״. העירית״
 לקומה לעלות היו בלאחוט יות

מירח. מר נמצא שם הראשונה,
 מירק בסר טיפל הנט״ן צוות

 14.50ב־ אותו ופינה דקות. 12—10
 ב־ לשם (הגיע הדמה לבית־החולים

14.53.(
 סלילי מתוך העובדות כאן עד

ההקלטה.
 אכד שלושה במקום היו לסיכום
 לטיפול הניידת ביגיד״ם בולגסים,

נמרץ.
 101 חיוב כי לציין יש בנוסף

 ללא ציבורי (וססלפון טלפון מכל
 בל למד״א. גישה מאפשר אסימון)

 יכול אלחוט במכשיר המצוייר שוטר
 המר באמצעות אמבולנס להזמין

 נל״ן בקו המחובר המישטרתי קד
 לנקודה) מנקודה ישיר טלסון (קו

 לא עניינית שמבחינה כך לסד״א,
ל או יקר זמן לבזבז צורך היה

 איני־ באמצעות מד״א את הזעיק
שפורסם. בפי לוב,

 מד של הרפואי למצבו באשר
הר הסודיות חובת מפאת מירון,
ה מלבד סרטים, נציין לא פואית
 (אין דום־לב זה היה לא כי עובדה

שלו כעבור לביתו חולה משחררים
 בדום- לקה אם אישפוז, ימי שה

לב).
 מד״א, דובר דיין, משה

תל־אביב י

וסונים *לסו
ל התמנו חיות״חיאור

סריס.
 ראש־ אומר גדול,״ אסון היה ,זה

 המתרונן הפתטי בקולו הממשלה
מלותיו. בשיכרון כתמיד
 נוראה״, טראגדיה היתה .זו
 שר־הביטחון אחריו מחזיק מחרה
אי מזרות ועיניו הצורמני, בקולו

מה.
לם־ להופיע עוד מעיזים הם כך

שרי□ ני ש
!■ריר

 הציבור אנשי הם מי נודע
 בורג השר את למנות הרוצים

 שני הם אלה לראש־הממשלה.
 שר־ אחד: ועדה וראש שרים

ו ויו״ר שר-המישטרה הפנים,
האוטונומיה. עדת

תל־אביב הלינגר, דלף

 גמדי־ שני אמצעי־התיקשורת. ני
 האנושית, וענקי־הצביעות המוסר
לעה. לא ולשונם רעד לא וקולם
 בגין לכם, יאמין פתי רק אך

ושרון.
 מעריציכם חילות ענות קול הד

 את יחריש לא ובכיכרות ברחובות
 ד !״בגין .בגין זעקות האמת. קול

 הממשיכות ישראל!״ מלך ,אריק
 על יכסו לא בראש-חוצות להשמע

הדם.
 דימעות־התניז לכם תועלנה לא

בחילה. רק המעוררות שלכם,

יוד הם שרבים בעם השפויים
 שואלים והם אשמותיכם, את עים

בעד צדק שוחר כל עם וישאלו

ירמיה קורא
ושרון.•.־ בגין המוסר גמדי

תני היד איכה ישראל! עם לם:
לתנינים.? ושריך לשריך נים

והריר,ירמיה,- דג

• •
־ ס ו ד ע ז מ ״ כ

מבק* : המיואש' חקורא
עזרה.

 המיילח־ בגלל' פוטרתי !מיואש
 לןצוש מנסה אך כסף, לי אין מה.

 לםםן.שכר־ לי עיזרו אנא סיקצוע.
 ,806 סניף■ בל״ל, :תרומות לימוד.
־.' י־ .59039/40 מיספר חשבון

 -לפרסם שלא■ ביקש הקורא •
' שסו. את

חזה *וו<דם1 זעוזוז
 גליון על־ מגיבים קוראים

 (״העולם הקנה ראם
י ).23*0 חזה״

 של מאבקן, את מאוד הערכתי
 לעבור ומה, תעולט וצלמות כתבות

 ולדווח קווי־האש את כעיתונאיות
 במיליחמה. מהמתרחש ישיר דיווח

 הנחרצת במחאתן איתן הזדהיתי
 אותן היסלה אשר דזבר־צה״ל, נגד

 נתן ולא נשים, היותן בגלל לרעה
 ולעשות לבגון לשטח לעבור להן
נאמנה. עבודתן את

ה עיתונאי/ת את בחרתם אילו
ממלי הייתי השנה, וצלט/ת שנה
 בענת רזין,־ בגילה לבחור לכם צה

די שהביאו ישי, ובשרית סדגוסטי
 אומץ- וגילו ואישיים, אמינים ווחים

עלי שהערימה. הקשיים אף על לב
צה״ל, של הגברית המערכת הן

 שהגשים — עיוגוגכם לצעדי, אך
 נס את השנה הרימו שלו במערכת

 לשוויון האשה זכות על המאבק
 מתגנדר שלו ושהעורך מיקצועי,

 עדיין — ה״סמיניססית״ בהשקפתו
 כאובייקט האשד, דימוי את מטפח
 •מטפח עדיין עיתונכם מובהק. מיני

 שהן ,למיניהן רוזנבלומיות פניגות
 איפה (אגב,■ המדינה״ של ,השדיים

 עדיין אתם • ז) המדינה״ של ,הזין
 בלונדית שלהיות המסר את מטפחים
להצלחה. המפתח הוא וחתיכה

 ראש־השנד, בגליון בחרתם אם
 תמו־ האחורי בשער להביא שעבר

 העברתם■ספר עירומה, נערה נת
 היא אשת־השנה־ השנה :אחד ברור

בן־אדם. ולא בלבד, ותחת שדיים
ת ל סבעון אלמוג, איי

הגזמתם! חבר־ה,
 נישואי־הריוףגתשי־חתיך־רומד

 — פרידת־חחיכת־שערוריית־השנה
כן.

ז לא — כלכלת־השנה
 ותיק קורא אני זה בגלל גם הרי
שלכם.

חולון ריינר, דויד
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