מכתבים
למשל ,את הרעיון בעולם הנוצרי ,שכל
מאמין חייב לבקר פעם בחייו במקומות
הקדושים לנ צרו ת? במידה שרק חמישית
אחוז מהנוצרים יבקרונו כל שנה ,פירוש
הדבר מיליון תיירים.

גםכשאתהמשרתבמילואים
תוכל לסתבחצינדליוןידי.

סיסמה קולעת ,כגון :״טיול עם מטרה״,
״הטיול האחר״ ,״מסע אל העבר״ וכדומה,
משולבת במסע-תעמולה מושך המנצל אח
כל טכניקות הפירסומת והפנייה להמונים
יכולים ,לדעתי ,להביא למיפנה המיוחל,
ולהכניס לאוצר המדינה מאות מיליוני
דולרים.
רמי ניצן ,תל-אביב

על נזילת הי6
ביום שי שי  .12.9בשעה  ,16.00תשודר
ברשת א׳ של שידורי ישראל התוכנית
מעקב .נושא התוכנית הפעם :גזילת שפת
הים של תל־אביב מתושבי העיר ומתושבי
תל־אביב רבתי ,על־ידי זיהום הים ! תיכנון
לא־נכון של הבנייה בשפת־הים! בינוי
כבד של רשת־מלונות ורצועה של מרכזי
מיסחר ,שירותים ו בידור על שפת־הים,
והפיכת הרצועה הצרה לאוטוסטרדה —
המונעת כל אפשרות של בילוי שקט ומעבר
שקט מן העיר אל הים.

עי דן

מעשה־גזל נוסף שנעשה — גזילת אוויר
הים ומראה הים מן העיר ,על־ידי הרמת
מיפלס בנוי ,כמו בכיכר אתרים ובגן
צ׳ארלם קלור.
התוכנית ״מעקב — מי רצח את שפת
הים של חל־אביב?״ מעלה זיכרונו ת מן
התקופה שבה וזיתה שפת הים של תל-
אביב מרכז חיי העיר ,מרכז חיי החברה
והבידור — ומעלה שורה של האשמות
נגד ראשי העיר.
האשמה שאבות העיר דואגים למרכזיותה
של תל-אביב על חשבון רווחת תושביה,
על מיסחור השירותים בשפת הים ,שהיו
צריכים להיות עממיים ושווים לכל נפש,
ובכך מונעים הנאה ממי שידו אינה משגת.
על מכירת העיר לתיירים ,בטענה שבכך
הם דואגים למקורות־פרנסה לתושבי העיר,
בעוד שדאגתם נתונה להשקעות ההון
בילבד.

מלא טופס
לוטו רב שבועי

על בניית חומת־בטון ,במקום שמעט חול
ורוח־־ים הם מה שמבקש הפונה לשפת־זוים.
על היגררות אחרי תוכניות גרנדיוזיו ת של
יזמים פרטיים ,הדואגים לרווחתם־הם ,מבלי
שיעמדו על מישמר טובת העיר ותושביה.

ותבטיח את השתתפותך
בחמש הגרלות לוטו רצופות.
בשובך הביתה,בדוק את התוצאות,
אולי מצפה לך הפתעה...

התוצאה ידוע ה :ילידי העיר תל-אביב,
מי שהים היה להם ערש־ילדות ,מוקירים
היום רגליהם משפת הים ,ונושאים את
סיבלם...
מידה הלפרין ,תל־א^יב

מפעל הפיס

הסימון להצלחה שלך !

שעודו לעולם צודקת

ל חיילי צה״ל,
ולכל עם י שראל.

תהא השנה
• שנת שלום ,בשח

במאמר ״הנדון״ )העולם הזה  ( 1980טען
אורי .אמרי ,כי יהודה המכבי הביא את
היישוב לדרך־המלך להתאבדות לאומית.
לטענתו ,״שחט באופן יסודי ועיקבי את
כל האנשים הליברליים ,המתונים והשפויים
ביישוב היהודי.״
האם הכוונה בביטויים ״ליברליים ,מתו 
נים ,שפויים״ ליהודים שהושפעו מתרבות
יוון ,ל״הלניסטיים״ ? האם מתינותם הת 
בטאה בהתנגדות למרד ,והאם אין הצלחת
המרד הוכחה לטעותם בעובדה?
השאלה

המרכזית

העולם הזה 1985

היא כיצד מקשר
)המשך בעמוד ( 14

הופיע!

הופיע!

 1־ 1 1מ ו  1ו1

!הה
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״ידיעות אחרונות״ 5.9.75
משה כץ ,קיריית־ביאליק

שאלות היסטוריות והשלכתן

1
1

גיליון
השנה
החדשה!

גלית
חגיגי
ושגדל !

החבר׳ה
החליטו פה אחד:
״שגעו! של עתו! ר

1
זזז
ת

ידדמן המשטרה ב ארון ובשל □

גילויים
סימפוזיון
העולם
חדשים :
עם ענ?י
התחתון משטרת
,הלווית! □,פרשת
ישראל —
עובר
רצח
התדמית
של השלם שם טוב לנ$ק
והתקשורת
יוסקאי ׳חם׳...!התחתון
משאל ענק:

הפשע
בעולם
הספורט

להיות
אסיד
מוסף נשק
בישראל מוגדל !
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