
מכחכים
ל) מעמוד (המשך

הילדים את לעודד והפסיקו בהתנהגותכם,
חיפה בר־גיורא, דפנה •לצרוח

• • •
אחי...״ נפר .בלבנון
 ״לזיכרו הקורא חיבר הבא השיר את
 ביום בלבנון, שנפל ז״ל, אחי של

הארורה.' המילחמה לפרוץ השנה
 השבת, בצאת בסיוון, בכ״ז
 חת. לבלי העשוי יואב נפל

 חייו פסקו הלבנון בדרכי
נאסף. הוא עמיו אל

 אהב כה מישפחתו את
 דאג, סוף בלי ולחבריו

 אדם כל וכיבד העריך
לדם. דם בין הבדיל ולא

 הנהדר יואב היקר, יואב
 נעדר? הוא ומחבריו ממישפחתנו מדוע
 ולעד לעולמי־עולמים מדוע

ונכחד? פסק זיו״עלומיו

 שומע אנוכי אחי דמי קול
 רגע: וכל הרף ללא שואלים והם

 — קטנים פוליטיקאים — אתם מדוע
שולחים? הצעירים, אותנו, למוות

 לי, מנוחה ולא שלום לא
 לי: יש רבות שאלות

 — וההר העמק והים, הביקעה
נעקר? אחי מכם מדוע

 יואב אחי נפל בלבנון
ימיו. בדמי נקטף הוא

רמת־גן שסיגל, אהוד
• • •

ר? איפה שרי
 ששר״התיירות מבלי שבוע עבר

שרירי״הפה. את הפעיל
 לא שלם שבוע במשך חולה? הוא לו, קרה מה

 מדינית, הצהרה כל שלנו שר־התיירות השמיע
 לרונלד יעץ לא ג׳מאיל, לאמין דבר הטיף לא

צ׳רנגקו. קונסטנטין את הזהיר לא רגן,
 זמני בשיתוק שריר אברהם חלילה, לקה, האם

שרירי־הלשון? של
תל־אביב רובין, שימעונה

ו ה חי
 שמואל אריאל - אישים בשלשה עישר1:

 נקרני־שומרון מסובים שהיו — ועמנואל
וחידודים. אימרות־שפר ביניהם והחליפו
 ואף תיק, בלי שר אני הרי אריאל: פתח

טיק: ל׳ שיש טוענים כן פי על
 אני. הנה אתמהה: שמואל: כנגדו ענה
 ואף־על־פי־כן נוחל. אני וכבוד רב עושה

נוכל: שיאני טוענים
 מכבר לא זה לכם: תיתי עמנואל: סיים

 יוצה כבר הזה והעם מנכ׳׳ל, התמניתי
 על לדבר (שלא — קל מן מהאוצר

סיר־הנשר!)
 עד הלילות אותו כל ולצו המשיכו כך
 להם: ואמרו המדינה של ם;כונסי״הנכס שבאו'

 ישראל: שמע קריאת זמן הגיע רבותיי.
 האישים שלרשת מיהם לחידה: וכעת

 שנדמישפחה השלושה לכל דק: רמז הדל?
משותפת. וממשלה משותף

רמת־השרון כנען, נדבה

 בעיקבות עכשיר ״שלום
בגין מנחם

 המועמדים אחד היא עכשיו" ״שלום
 שמועות - לשלום בפרס״גובל לזכיה

באוסלו.
 את התקיפו והאופוזיציה עכשיו שלום אנשי
 בנימוק בגין, למנחם לשלום פרס־נובל הענקת
 התעלמו הם השלום. את הביא לא כלל שבגין

 מחיר השלום תמורת לשלם הסכים שבגין מכך
 ממה כמה פי הגדולים בשטחים — ביותר יקר

ובהק עצומים במאגרי־נפט למדינתנו, שנשאר
ממש! ביטחון־המדינה רבת

 חוץ השלום, למען עכשיו שלום תרם מה
שלום המדינה? ומהשמצת מוראל־העם מהרס

מונדייל מועמד רגן נשיא
סבלנות להרבה זקוקים הצעירים הפוליטיקאים

 נוטה שהאוייב מכיוון לשלום, מפריע רק עכשיו
 מאוחדים שאגו מרגיש הוא כאשר ורק אך לשלום
תהומיים! חילוקי־דיעות בתוכנו ושאין וחזקים,
 צריכה שהאופוזיציה סבור אני מזה, חוץ
 את להעניק הכוונה נגד צעקה הפעם גם להקים
 הביא, לא בגין שמנחם כשם לישראלים: הפרס
 לא עכשיו שלום גס השלום, את דבר. של בסופו
וכלל! כלל אותו הביא

רמת־גן שיבק, שימשון
• • •

בערגה אחורה הבט
היום השוררים האבהיים במישטרים

הרינג קורא
חדשה דרך

 והפוליטיקאים הארץ, כדור על־פני ופושטת
 מיכאיל או מונדייל וולטר כמו הצעירים,

 — סבלנות להרבה־הרבה צריכים גורבאצ׳וב,
שיזדקנו. עד לפחות

 אפשר לחומייני, משהו חלילה יקרה אם אגב,
ועשרים!) מאה עד — 96(הבכור אחיו על לסמוך

צפת אברהמי, משה •מוקימ את ימלאש
• • •

חייל־נזה״שב? שחה במה
שיחרור. מעות

 מקבל שנחלאי־משתחרר מצחיק זה האין
 — לערך שקל 5,500 בסך שיחרור מענק

 משאר כעשירית ישראל, חיילי משאר כעשירית
 לא שמיספרם בצה״ל, המשרתים הג׳ובניקים

קטן?
 נלחמו לא האם שרתו, לא הנחלאים האם

במילחמות־ישראל? .
 בדרך מתחיל אינו משתחרר אשר נחלאי האט
זו? בהתחלה לו לעזור אמור כשהמענק חדשה,

 המיוחל השיחרור ביום מקבל שנחלאי המעות
 הגורמים כל מצד — רציני לא יחס על מעידות
 צבא גם לשלב המנסה לחייל — בדבר הנוגעים

 הבנאליות את להפר ובכך התיישבות, וגם
 צבאיים ככולם שרובם מסלולי־הצבא, שבשאר

משוחרר, נחלאי הרינג, צחיבלבד.
 מבוא־חמה קיבוץ

הציק. תצלום את צירף הקורא •
• • •

ה ירושה מאניה ש
 בעכו הערבי הממלכתי בבית״הספר

במיב* הלימודים מתנהלים העתיקה
התורכים! מימי - עתיק נה

 נחלאי של השיחרור מענק
בלבד עשירית

 לפוליטיקאים סיכוי אין - בעולם
העשרים. המאה ילידי

 הידועה שתכונתו החדש, הסובייטי לנשיא
 להתבייש. מה אין ),72(המופלג גילו היא היחידה

 או )73( האמריקאי מהנשיא צעיר דווקא הוא
 האיראני השליט על לדבר שלא ).80(הסיני הבוס

ינוקא. ממש הוא שלידו ),85(
הולכת הזקנים שילטון שאופנת נראה

 הממלכתי הספר בבית התלמידים הורי כל אנו,
 ו׳, עד א׳ בכיתות תלמידים 442 לומדים שבו א',

דורשים: אנו שבה עצומה על חתמנו
 אוכלוסית לכלל חדש בית־ספר בניית •

 שהמיכנה מפני בעיר, הערביים התלמידים
 לשמש עוד יכול ולא התורכים מימי הוא הנוכחי

כבית־ספר.
כדי הקיים, במיבנה דחופים שיפוצים •

 של בנייתו עד התלמידים את לשרת שיוכל
 של יסודי תיקון כמו שיפוצים חדש, בית־ספר

מערכת־החשמל. ותיקון אולם־הספורט
 רופא־שיניים הקצאת דורשים: אנו כן כמו
בעיר; הערביים התלמידים כלל את שישרת

 היא בשבוע(היום פעמים שלוש אחות ביקור
אחת): פעם רק מבקרת

 חריגים: בתלמידים לטיפול עובדת־מונעת
 ובספורט; בציוד בעבודת־יר, למורים תקן

 פסיכולוגית; ובדיקה טיפול
סוציאלית; עובדת
 בית־הספר לתוך פריצות למניעת גדר בניית
בדלת־מתכת. הרעועה דלת״העץ והחלפת
עכו זיאד, מוסאעד־ההורים: בשם

•  •  •
בשבועיים פעם

בלתי־עיקבית. מוסיקה
 העולם בגיליונות מצאתי האחרונים בחודשים

 מוסיקה, על לפעם מפעם כותבים שאתם הזה
 הזה, בעניין לא.עיקבייס אתם הצער, למרבה אבל,
 יודע לא אני חדש גיליון פותח שאגי פעם ובכל

אכזבה. או הפתעה לי צפויה אם

גיסשטיין קורא
רכילות יש אם

 לרכילות, קבוע מקום בשבועון יש אם לדעתי,
למוסיקה. קבוע מקום גם להיות יכול

רמת־השרון גיפשטיין, שוקי
בשבועיים. בעם מתפרסם מוסיקה •המדור

• • •
עמיו את שלח

 יוצא אין ומסוגרת, סגורה וציון
משעריה...

 למס־הנסיעות? דווקא נטפלים מדוע
 אדם על מביטים חיים, אנו שבה בפרובינציה

פושע. היה כאילו לחוץ־לארץ הנוסע
 סמל מעין הפכה לחוץ־לארץ הנסיעה
המסואב. ולשפע לשחיתות

וצר־אופקים! פרובינציאלי כמה
 הנוסעים על המתחסדת המיתקפה בלהט

 היציאה כי לשכוח, המתקיפים נוטים לחוץ־לארץ
 גם עשויה הרחב העולם אל הארץ מגבולות

הישראלי. של התרבותי לעולמו משהו לתרום
 הם ומזה מדי טוב זאת זוכרים הם שמא או

 גבוה מס־נסיעות בהטלת אין אומנם חוששים.
 דרך זו האין אך הארץ, מן יציאה כאיסור

 העם מן למנוע כביכול ודמוקרטית לגיטימית
 בחו״ל טוב כי ויראה •חכים שמא החוצה, לצאת

תל־אביב רז, יעל בארץ? ורע

הקוראים לידיעת
 מתפרסמים קוראים מיבתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים. למיבתבים
 אליהם שצורפה במכונת־בתיבת

 מיבתביס הכותב. תמונת
 אין יפורסמו. לא בעילום־שם

 המיכתבים את מחזירה המערבת
בדג שנתקבלו
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