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נפוץ. נשי שם

מכתבים
)8 מעמוד (המשך
 שבהם הפיתחה, על )2144 הזה (העולם

 בנידון, דיעותי גם מוחלט ביטוי לידי באות
המא לדעתי עראפאת. ליאסר מיכתבו וכן

 לפרסמם שכדאי עד מצויינים, האלה מרים
 פיתחת- אודות המאמר את ולהפיצם. לחוד
 השטחים, תושבי בין להפיץ יש רפיח

 שם, הפרדאש״פים האישים בין ובעיקר
ש מאד חבל דעת־הקהל. על המשפיעים

ההתנג אי בזכות משכנע שבה זה, מאמר
 הפלסטינים, מצד קמפ־דייוויד להסכם דות
בדבר. לנוגעים יגיע לא

עמיר תל, רבקה

 התיקון, מה אבל !בהחלט ? ברפיח קללה
 ? למגורשים המגיע את. יקבלו כשהמתנחלים

פי שולמו אילו החטא. הוא הגירוש לא
 אופשרה ואילו למגורשים מלאים צויים

ב הבדואים המגורשים של התיישבותם
 בזכותה ספק מטיל היה לא איש הרי כבוד,

ה בפני הדרך את לחסום המדינה של
מסתננים.

 ביד זוועה חצי מזה. גרוע ׳. ברפיח זוועה
 ושרידי דעת־הקהל אל פוזלת ובעין רופפת

 מלוכלך ויותר גאון, לא נדזב, לא המצפון.
 למות היה יכול קנייטה ג׳ומו מאכזר.
 אמין. אידי גם אולי טובה. בשיבה במיטה,

 הכיסאות. כל בין להתיישב גיסו לא הם
 דווקא ומחילה. סליחה אין לקטנוניות אבל
 לרכוש. היה ניתן הבדואים של ליבם את

 כמו הוא ערבית״ ״אומה המושג עבורם
 כהן. גאולה עבור עולם״ ״אזרחות המושג

עימם. ולמטיבים לשבט נתונה נאמנותם
בנימינה כהן, ןפינחס

שחקניות מחיי תמונות
 הדפסתם )2142 הזה (העולם בעיתונכם

 את צירפתם ולה הבימרתף על כתבה
 הטוב הסדר לשם ובכן, כביכול. ״תמונתי׳/

הנו בצורתי תמונתי את לכם שולחת אני
 בתי של שפירסמתם התמונה גם כחית.־

בלונדון ששיחקה בעת עוד צולמה מירב

 לעניים, עשירים בין הפערים את למחוק
 עתה המצוקה. ואנשי היכולת בעלי בין

להרשות יכולים העשירים רק כי מסתבר

ר,*■׳סן נ־ז*ירז־

 שמחיר למהדרין, בסוכה לשבת לעצמם
 למחיר כימעט מתקרב וקישוטה הקמתה
דירה. שכירת

תל־אביב אנטץ, נחום

טכני פאול
 רחל במדור ,2145 הזה העולם בעיתונכם

 ממנה כתבה פורסמה העולם, כל על מרחלת
מיו יחסי־קירבד, סילבר ללו כי משתמע

 היו וכאילו חן, נאווה הדוגמנית עם חדים
 לבין מק־קראקן ג׳ון בין כאלה יחסים גם

 אליכם, לפנות הורוני השניים חן. נאווה
 ולבקש דיוקם על דברים להעמיד על־מנת

התנצלותכם. את
תל־אביב, מכבי של הכדורסל קבוצת

כיוס גרי ומירכ פנינה
הטוב הסדר לשם

 תמונה גם מצרפת אני דראקולה. בהצגת
הצורך. בעת שתהיה כדי מירב, של

תל־אביב גרי, פנינה
 כדי רק ולוא התעזרר, כבר הצורך •
 שתי של יותר מעודכנת תמונה לתת

ובתה. האם — השחקניות

הגביר סוכת
 צריך כי הוכיח, האחרון הסוכות חג

 שומר יהודי להיות כדי עשיר להיות
 השונים האביזרים מחירי ומסורת. מיצוות

 עד האמירו החג מיצוות בקיום הקשורים
 שחסכו אלה או הממון בעלי שרק כך, כדי
 בכך. לעמוד יכלו זו למטרה השנה כל

 מחירי על באמצעי-התיקשורת הדיווחים
 הם האתרוגים, ובמיוחד המינים, ארבעת

 המקומות מחירי ההוצאות. קצה אפס רק
 מיצוות עבור והתרומות בבתי־הכנסת

 מהם. אף מהיר בקצב עלו העלידדלתורה
 של המרכזי הרעיון סולף מכך כתוצאה

כדי בסוכות יושבים יהודים הסוכות. חג

 ירקוני יפה של במועדונה להתארח הוזמנה
 רוב הראשונים. הפתיחה מערבי באחד
 באותו נכחו אכן הקבוצה שחקני של רובם
שפור התמונה צולמה שבמיסגרתו ערב,
אחרות. תמונות עם יחד במדורכם סמה

 עם באקראי פגישה לאותה כי יצויין
המו באי בין היא גם שהיתה חן, נאווה
 מובן ולא המשכיות כל היתה לא עדון,
 אירוע ״באותו כי נכתב כיצד ועיקר כלל

לרא חן ונאווה סילבר לו התראו מיוחד
ביניהם.״ להפריד אין ומאז שונה

 שנים לשלוש קרוב זה נשוי סילבר
ביש מתגורר מק-קראקו וגם מיכל לאשתו

 להתנצל נבקשכם מישל. ארוסתו עם ראל
 על דברים ולהעמיד המטעה הפירסום על

דיוקם.
תל־אביב עו״ד, מזרחי, שימעון

 מתוכן הובן אס מצטער הזה העולם >•
 כאילו הנ״ל בסיפור שפורסמו הדברים

 בין מיקרית פגישה מאשר יותר היתה
 תל־אביב מכבי כדורסלני לשני. חן נאווה

כך. על בפניהם ומתנצל
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