
מכתבים
 אישית, היכרנוהו אילו נמשכת. ברוכת

 גלויית־ברכה לשלוח אפילו חיינו טורחים
 להדפסת מה אולם הגומל. ברכת עם

ול אישית, אליו שהופנה -הרב המלל
 והמדינה, הציבור בענייני הדן שמעון
 ויכולת!״ ״שרית בהדפסת לשיאו שהגיעו

 בחר ממתי ז הקוראים אחד שכתב כפי
 שותפו־ להיות הזה בהעולס אלוהים

ז להרפתקות
ל שכדאי המילה זו אמינות. אמינות.

 ל- במקביל השואג, לאריה מעל הוסיף
משוא-פנים״. ״ללא
 שווה עדיין הזה העולם זה, כל אחרי וגם

שבוע. כל דולר 1.75
ניו־יורק ברלינגר, אהרן

מנתבים
איזו? אבל אשתו,

 רימון ו״כושי״ דיין אודי על הכתבה
 ממש, מרתקת היתד. ),2007 הזה (העולם

 כל את הקדמתם הפעם שגם ספק ואין
האחרים. העיתונים

 למישפחת הנוגע בכל — לדבר יש מה
ביותר. הטוב הוא הזה העולם דיין,

 בין לגלות נדהמתי אחד. מדבר חוץ אבל
 עם דיין אודי מצולם שבה אחת, התמונות

 לא אביגייל, הראשונה, אבל — אשתו
טליה.

 כל-כך בצורה תטעו אתם שדווקא מפליא
 אם שלכם. הדייני הדוקטורט עם חמורה,

הוספ הרי הכתבה, של בהשלכותיה די לא
שלא־לצורך. עוגמת־נפש על צער תם

חיפה גבריאדי, נחמן
 אודי צודק. גבריאלי הקורא קורה. •

גלופה. ראה — אביגייל הראשונה ואשתו

התנצלות
והתכשיטים״ ״התכשיט בכתבה מצאתי

 את )2008 הזה (העולם אלישבע פרשת על
הבא: הקטע

 שר־הבי־ ישראל, של הנכס־הלאומי ״אכן,
 מאד: טובות בידיים היה דיין, משה טחון

 של. אמה צ׳קים, בזיוף נאשם הגיס־לעתיד
ה ואילו פרוצה־לשעבר, היתר, המאהבת

 ■הבטיח לה אשר הצעירה עצמו, תכשיט
 היתר, גירושיו, לאחר דיין לגברת להיות

פלילית.״ ועבריינית ערבי של בתו
 כאלה גזעניות מילים לראות נדהמתי

הזה. בהעולס
תל־אביב יורם, ק.

ה הכללת על מתנצל חזה העולם >•
 בכתבה זה. בהקשר ערבי״ של ״בתו מלים

 זהותו צויינה אלישבע פרשת על המקורית
העוב :סביר בהקשר אביה של הלאומית

 ענייני את ניהל דאז ששר־הביסחון דה
 שלא בחורה בנוכחות המדינה של הביטחון

הלאומי. מוצאה את אף ידע

רבין זח מי להחליט
 העולם את בשבוע שבוע מדי קורא אני
 מתייחסים אתם שבוע מדי וכימעט הזה,

 לא עוד מעולם אך — לראש־הסמשלה
 מיהו וחד-משמעית: ברורה תשובה נתתם
 ראש־ממשלה הזה האיש האם ? רבץ יצחק
 את היטב מנווט האיש האם י רע או טוב

עומד והאם להיפךי או המדינה, ספינת

ואביגייל דיין אודי
הראשונה האשה

המת קשים מצבי-לחץ בפני רבץ יצחק
 ראש- של התפקיד מילוי במיסגרת רחשים
 ביטחוני, מצור בשעת במדינה, ממשלה
גכדיחד. וחברתי כלכלי

 רבין של דרכו בתחילת אתכם הבנתי
חיו עמדה נקטתם כשלא כראש־ממשלה,

 לגביו. — חד־משמעית — שלילית או בית
העניי יתפתחו איך לראות בוודאי רציתם

 כבר מלאו ברם, שאנס. לו והענקתם נים,
 כראש־ממשלה, לכהונתו כמעט, שנתיים,

 לומר הזמן והגיע הקדנציה, מחצית כלומר
 העולם של כדרכו לרע, או לטוב האמת, את
 העומדים והעניינים השאלות בכל הזה

 ברומה נכון, יותר או, עולם של ברומו
ישראל. מדינת של

 באחד שפורסמה הידיעה נכונה האם אגב,
 באחרונה שהתקיימה פגישה על העיתונים,

אורי הזה העולם לעורך ראש־הממשלה בין

 הדבר הרי נכונה, הידיעה האם אבנרי?
ה לשני ראשונה ממדרגה הישג מהווה
 מערכת היכון שמאז לי (נדמה צדדים
 ראש־ בין נערכה לא עוד הזה, העולם

כזו). פגישה אבנרי לבין כלשהו ממשלה
ירושלים כר־חורין, ד.

האיחולים על
 את הזה העולם שובר כיצד להיווכח צר
 מטיף הוא שלהם הברזל מעקרונות אחד
פולחדהאישיות. קרי, :פעם לא

ב ההתנקשות נסיון תוך פציעתו, מאז
 ■ולפחות השבועון, טורי מוקדשים חייו,

 זיכרוננו לריענון אחת, בהזדמנות שלם דף
 אינו הנדון כאילו חי, עדיין אבנרי שאורי
זו. פעולה ממלא

ה־ ופעילותו שניצל שמחים שאנו מובן

 הגברת של למיכתבה להתייחם ברצוני
 הזה העולם גברי״, (״חזיר שפירא אביבה

 לאה על הכתבה את כי שטענה ),2007
שו ״חזיר כתב )2006 הזה (העולם רבץ

 נוטפת ביה מילה וש״כל גברי״ ביניסטי
״. למין שינאה . . . שי הנ

מתגו להבין יכול היה קורא כל כמעט
 אכולת שהיא שפירא, הגברת של בתה

מגדיר היה פסיכולוג הגברי. למין שינאה

? חמגחה ההיגיון היכן
 כי )2006 הזה (העולם בשימחד. קראתי

 להוסיף בקרוב עומדת הירדנית הטלוויזיה
 וזד הערביות לתוכניותיה עיברי ■תרגום

 בהנאה, לצפות לנו יאפשר זה לועזיות.
ומבררות. מעניינות בתוכניות מדי-ערב,

שה העובדה אותי מפליאה זאת, עם
 אחרי בהרבד. מפגרת הישראלית טלוויזיה
 שלנו), הטלוויזיה כגיל (שגילה הירדנית

 הערוצים, במיספר והן התוכניות בטיב הן
בתרגומים. אף ועתה בצבע, הן

הטלווי תירגמה לא זיכרוני מיטב לפי
 שנים, שמונה לפני הוקמה מאז שלנו, זיה
 ואף לערבית, אחת עיברית תוכנית אף

 התוכניות מיספר את לאחרונה הפחיתה
 זאת, שפות. לשתי המתורגמות הזרות
 בקלות נקלטת הישראלית שהטלוויזיה שעה

 החיים ערבים מיליון שני על-ידי רק לא
 על-ידי גם כי-אם ובשטחים, בישראל
ו בלבנון נוספים, תושבים מיליון חמישה
בירה.

 את המנחה ההיגיון מהו לדעת, מעניין
שלנו. רשווז־השידור

ירושלים צדיק, אברהם

כשית שוביניסטית
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 ארקיע עם באילת לנופש צא
קס ותזכה ת בפנ חו  בשרותי הנ

באילת. וקניות אירוח תיירות

. ו
:י'■*■'׳:

 ״יעלת טיולי רוכשי לכל יחולק הפנקס
 פברואר לחודשים (מוגבל לאילת. תיירות
 דבש וירח נופש תוכניות על פרטים

סוכני ואצל ארקיע במשרדי מיוחדים
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 176 -מרץ
 במחירים
הנסיעות.
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