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ז101£

 אנו שאותו העיתון, על שלנו הביקורת
ונח בסדר הכל :שנתיים מזה כאן מקבלים

 מרגיזים. פרו־פלסטינים ממאמרים חוץ מד,
 עבור בלבנון פלסטינים עוד דיגשארו אגב,

? שלכם פלסטינה
איטליה מילאנו, בצלאל, יוסף

חולצה של חודה על
 בעי־ המתפרסמות הכתבות שרוב מאחר

 מהתאריך) (חוץ וכזב שקר היין תונכם
חי וכתושב חיפאי כאוהד־כדורגל ברצוני,

המצ לטעות תשומת־ליבכם את להסב פה,
ביודעין!) •ש״נפלה״ ערת  (העולם בכתבה (
 ביי תל־אביב, מכבי כדורגלן על )2038 הזה

 משמאל העליונות התמונות בשתי טבק.
 מפני ״מוגן הגדרתכם, לפי טבק, ביי נראה

 ש־ חולצתו, משום־מה חיפאים״. אוהדים
 המישחק אחדי מיוזעת להיות צריכה היתר.

 שבה מזו לגמרי אחרת חולצה היא המרתק,
 התמונות בשאר והנראית במישחק, הופיע

 גבי מעל התנצלות מכם אבקש בכתבה.
 טבק בני ירד שכאשר מפני וזאת העיתון,

כפיים. החיפאים לו מחאו מהמגרש
צה״ל ליטבק, אשר

 הקורא הוא ההתנצלות את שחייב מי •
 שאחרי האפשרות על חשב האם ליטבק.

 את מייד טבק בני החליף סהמיגרש שירד
? באחרת הרטובה חולצתו

נ׳מילי לגייר מתחת
ב •שהתפרסם הסיפור נכון אומנם אם
הזה (העולם בעיתונכס ״אנשים״ מדור
•שהש גבע, ודודו מרמרי חנוך על ),2041

 לרגל בפירסומת ירושלים קירות את חיתו
 מתחת הם לדעתי הרי החדש, ספרם הופעת
 לי חבל ומאד ג׳מילי, ברוך של לרמתו
 הוואנדאליות על כתב הזה שהעולם לקרוא
מהלוח הוא מרמרי חנוך באהדה. שלהם

 הוא מסימניה •שאחד השחיתות, נגד מים
וב האחד לטובת הכלל בגיכסי השימוש

 כשזה אבל האקולוגיה. בעד שהוא וודאי
אחר. משהו כבר כיראה זה לו. נוגע

חל־אביב ארז, יעל

לא־בלעדית
 העולם״ כל על מרחלת ״רחל במדורכם,

 הדוגמנית על סיפרתם )2040 הזה (העולם
 שבהם משקפיים זוג קיבלה כי מור, שרה

ל ברצוני ובכן, יהלומים. 12כ־ משובצים
 העיר כי בלונדון, שמתגוררת כאחת ציין,
 ויש כאלה, במישקפי־שמש מוצפת כאן

 5 האות רק ולא האותיות כל של מיבחר
 כפי •שלה, המישקפיים עדשת על המופיעה

 רוצה מאד הייתי לכם. סיפרה אולי שהיא
זו. אינפורמציה שתפדסמו

אבירן, ליאורה
לונדון ישראל, שגרירות עובדת

!לתורה פבוד הכו
 יותר גדולים ספרי*תורד. יש חב״ד בכפר

מפת מחזיק דמוי ספר-תורה אותו מאשר
 על בכתבתכם לפרסם שבחרתם חות,

הזה (העולם חב״ד בכפר תורה שמחת
 כחילול זה הרי כזאת תמונה לפרסם ).2042
הקדושה. תורתו וביזוי השם

ירושלים הירש, ל.

2043 הזה העולם10


