מכתבים
י■

אי ש

השגה
איש השנה ,לפחות בעולם המשפט וה
דת ,הוא רב־סרן בני שלים.
הלוחם הבודד שהראה כי עדיין יכול אז
רח לתרום לעיצוב דמות המדינה — למרות
מנ:,נוני המימסד.

דן וגנר,

תל־אביב

:חום גולדמן ,היהודי שניסה להיפגש עם
נא:צר כדי להגיע איתו להסדר־שלום —
לו מגיע תואר איש השנה.

יפה כלומנשטיין,
■ 1המבער; ש?
ליידה חאלד

חיפה

ד,אם שמתם לב לטבעת שעונדת המחבלת
ליילה עלי חאלד ,בתמונה שהופיע על שער

עיתונכם )העולם הזה ? 0723
למרות הטבעת המסמלת את קשיחותה
המחבלת׳ הצליחו אנשי הביטחון והנוסעים
של מטוס אל־על להתגבר עליה.
אולי גם הם לא שמו־לב לטבעת י

של

יעקב קינן ,רנזת־גן
• הטבעת על אצבעה של ליילה חאלד,
ה מו רכב ת מכדור תת־מיקלע — ראה תמונה.

■ 1מבתם גלוי
לשר הבריאות
הנידון :גורמי מחלת החולירע.
שמענו רבות אודות הצורך להישמר בפני

הופעת המחלה — ע״י רחיצת פירות ויר
קות ,רחיצת ידים וכיו״ב! מבלי לשלול את
החשיבות של הנקיון החיצוני והאסטטיות
— מבקש האזרח  .הקטן הח״מ לדעת מהי
השפעתם של גורמים פ נ י מ י י ם על הופ
עתן של מחלות קשות בכלל ועל מחלה זו
בפרט?
הכוונה היא לכימיקלים שונים ורבים
המצויים בחומרי־מזון בתקופתנו ,כגון חוט־
רי־שימוש כימיים ,צבע־מאכל ,חומרי־ריסוס
רעילים המשמשים בשפע בחקלאות ,שא
ריות של תירכובת־מתכת במזון שבושל
בסירי אלומיניום ,נחושת או מתכת רכה
אחרת.
מהי השפעתם של המשקאות הקלים הצבו
עים כימית)!( והספוגים כימיקלים משמרים
— ולפעמים גם סאכרין — על התפתחות
מחלות? וכן מהי השפעתם של מזונות
מטוגנים הרבה בשמן כגון פאלאפל ,סטי־
קים וכיו״ב? ומהי השפעתם של נקניקים
תעשיתיים שכידוע לא חסר בהם מ״החומרים
הטובים" הניזכרים לעיל?
והאם הסוכריות הצבעוניות ,הגלידות וה־
שלגונים ה צ י ב ע ו נ י י ם בהם מולעטים
ילדים ומבוגרים בקנה מידה המוני — אינם
מהווים סכנה חמורה לבריאות?!
לאיזה גורמים ה
שפעה שלילית יותר
מכרעת ,לגורמי ה
זיהום החיצוניים או
לגורמי הזיהום וזד
טוקסיקציה הפנימיים
המצויינים לעיל?!
האם למבצעי ה
מצוד והמירדף אח
רי חיידקים ונגי
פים אין מיחסים כ
יום ערך מוגזם ב
יותר ,מעל ומעבר
לערכם וחשיבותם
האמיתיים?!
האם אין בזה משום ״ציד מכשפות״
ושטיפת״מוח ההמונים בסיסמאות נדושות
וריקות מתוכן של אמת ,סיסמאות המש
אירות בצל — למרבה הצער — את ה

ג׳בוקי וידידה
גורמים השליליים
תיים?!

והמסוכנים

האמי

שלום זמיר,

אמירים

■ ישראלי פה,
ישראלי שם
אני לא מבין מה קרה לכם ? מה זה,
נהייתם שמרנים פתאום? בסיפור על הפופ,
מין וסם )העולם הזה  ( 1723אתם מספרים
על בחור ישראלי בשם ג׳בוקי מקריית־
חיים ,שהסתובב עירום כביום היוולדו ,יחד
עם ידידתו ,בפסטיבל הפופ על האי וייט.
אז איפה התמונה של הישראלי העירום?
דוד שמר ,חי פ ה
• ג׳בו קי וידידיה ,כפי שצולמו על־ידי
שליח העולם הזה לפסטיבל הפופ יעקב
גרוס — ראה תמונה.

 ■:המתפרסים
על חשבון הציבור
בכחבתכם תחת הכותרת ״הזוללים על
חשבונך — מחיר הארוחה שלהם גדול פי
ארבעה ממענק ההתייקרות של משפחה
נצרכת״ )העולם הזה  ,( 1722אני קורא
בפיסקה המסיימת :״בימים בהם מעלים
את מחירי החלב והסוכר למשפחות נזקקות,
זוהי שערוריה ציבורית המצביעה על ה־
ביזבוז בשיטה הכלכלית הנהוגה בישראל.
אף אדם אחד ,החי על משכורת ,אינו יכול
להרשות לעצמו אכילה על חשבונו במס
עדות הפאר .אם מסעדות אלה משגשגות,
זוהי רק הוכחה על מיספרם של האוכלים
על חשבון הציבור.״
השערוריה הציבורית כאן הנה ,כמובן,
)המשך ב ע מו ד (8

החייל שלי יחזור...
ובינתיים
במעוזים ,בביקעה ,ברמה
שלח לו ד״ש חיה

כל שבוע

נו>בצע מיו ח ד לח>>ל>ם

השחקנית דליה פרידלנד זכתה לעיצוב איפור מיוחד מהלנה
רובינשטיין .האיפור והותאם במיוחד לדליה המופיעה בתפקיד
הראשי בהצגה ״אמילי״ המועלית בימים אלה על בימת
תיאטרון ״הבימה״.
ראוי לציין כי חברת הלנה רובינשטיין נוהגת לעתים קרובות
לאפר שחקניות בתפקידים ראשיים.

מינוי לכתובת צבאית
בהנחה של /.״ 50
לחצי שנה  15 :ל״י ן לשנה א ח ת  29 :ל״י

הצעה מ י וח דת

מלא ושלח לת.ד 136 .תל־אביב
נא לשלוח
לכתובת זו :
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/

לשנה

אחת

שס

דואר צבאי
ר״ב סך  15ל״י )חצי שנח(,
השולח

הזח״

למורים * מרצים  *:סטודנטים * שוחרי תנ״ך

 29ל״י )שנה( — למחוק המיותר

למדו תנ״ך בכתב ביבתכם.

ללא ת שלום
בקורסים המאורגנים מטעם:
בית־הספר הישראלי ללימוד
תנ״ד בתכתובת ,ירושלים

כל קורס מכיל  40שיעורים בכתב וניתן ללמוד אותו בעברית,
אנגלית או צרפתית.

פנה בכתב לת.ד , 10060 .ירושלים ,והשיעורים בתנ״ך ישלחו אליך

חינם

