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 ו׳השתתפות לביקורים הזמנה
 בקהיר הבינלאומית בתערוכה

 הולים לבתי ציזד !של
רמאיות ומעבדות

קיב והמיקרוביולוגים הביוכימאים הסתדרות
 הכללי מהמנהל רשמית הזמנה לאחרונה לה
 פעולה ושיתוף סחר-חוץ הכלכלה, משרד של

 לבקר סאלם, עבדל קאמאל מר במצרים, כלכלי
 ציוד של הבינלאומית בתערוכה ולהשתתף

 שתיערך רפואיות, ולמעבדות חולים לבתי
.1981 במאי 11 עד 1981 במאי 2מ- בקהיר

ת מזכיר ולדמן, משה מר  הסתדרו
מסר והמיקרוביולוגים, הביוכימאים

להש ממצרים שנתקבלה הרשמית ההזמנה כי
 ויוצא שכיח בלתי צעד הינה בתערוכה תתף
 עד שננקט המצרים מצד היחס רקע על דופן

דומים. באירועים כה
 של המקצועי הסיור וביצוע בארגון הטיפול

 חברת על הוטל והמיקרוביולוגים הביוכימאים
 המתמחה לחו״ל, טיולים מארגני ״ארטרא״,

 קונגרסים, מקצועיים, וסיורים נסיעות בביצוע
ועוד. בינ״ל תערוכות ועידות,

חברת ממנהלי שפריר, ר. מר
 סיור של תוכנית מוצעת כי מסר ״ארטרא׳/

 המשולב בקהיר, בתערוכה לביקור ימים 8 בן
הפירמי מצרים, של התיירות באתרי בסיורים

 ועוד. אסואן לוקסור, בגיזה, והספינקס דות
ליצ גם פתוחה בקהיר התערוכה כי נמסר כן

ולמע חולים לבתי מישראל ציוד ולספקי רנים
 בתערוכה להשתתף והמעוניינים רפואיות בדות
 ״ארטרא״, חברת אל נוספים פרטים לקבלת יפנו

— 289120 טל. תל-אביב, ,431 ככר-תארים
03-289128.

 )6 מעמוד (המשך
 ״נשים מצינו בתלמוד אבל בתורה,

 מן פסולות והן בזו, זו המסוללות
ס״ט). (סנהדרין הכהונה״

ירושלים פרקש, מרדכי

# • •
מי1לט הכסד כל

 לראות היה נפש משובב
 הטלוויזיה חשובי בל את

 (״העולם פורים בתיחפושת
>2272 הזח״

 אל שירד לפיד, למומי הכבוד כל
כולם. כמו בפורים והתחפש העם

 כזה, משיגים היינו ואילו ? הראשון
 פי היתר. שמשכורתו לשכוח אסור

 משכורתו מגובה שלוש או שניים
מנסל. של

 שיפור חל מנסל בתקופת דווקא
 בנבחרת, השחקנים שבין ביחסים

זוכ כאשר מאוד חשוב זה וגם
ושפר. שווייצר ימי את רים

רמת־גן הזברמן, משה • • •
גרים הפרופסורים

 המיזרחנים על במאמרו
 את אבנרי אורי הזכיר

ב שהתפטרו הפרופסורים

 מדעית לדיסציפלינה זיקה אליו
 כיצד הנחייה מקור תהווה אשר

זה. יידע ולנתח לפרש
 דיסציפלינא- מיסגרת בהיעדר

̂  ל־ המזרחנים יכולים מחייבת רית
 תוד הצורך, לפי דעתם את שנות
עג על לפעם מפעם לקפוץ ניסיון

הפופולאריות. לת
ב מצוייר. לכך הבולטת הדוגמה

 הרכבי. יהושפט מר של עמדותיו
 כש" ששת־הימים, מילחמת לאחר

 תיאר פופולארית, היתה הניציות
 האנטי־שמיות את קודרים בצבעים
 הנובעת המשמעות ואת הערבית
 אחרי מתבוסתם״. הערבים מ״לקח
שינה מצריים עם השלום הסכם

אריח־קרטון ליד לפיד
המת האריה טוב

אכן אריה־ ליד בגין

 מורו מאדונו פוחד לא הוא מה׳
 וההדר ההוד איש בגין, מנחם ורבו

 בטוח אני בו? שינזוף הבית״רי
 ב־ המוצב האריה היה יכול שאילו
כשימ שואג היה לשאוג, תל־חי

 רשות־השידור, מנכ״ל למראה חה
 בדיוק מה ידוע והרי בכדי. ולא

 שעל־שמו תרומפלדור, יוסף אמר
מותו. לפני רגע בית״ר, קרוייה

ירושלים י.ג.,

גזלור ־1*103 גלנסל
 ״האם הכתבה על תרעומת

 (״העולם מנסל״ יסולק
)2271 הזה״

 לסקו- שהפסדנו מתרעמים מדוע
 מדרגה שחקנים הם כאילו טים,

לני המועמדים היינו ואנו ג׳,
 שמישחקה היא עובדה ! ? צחון

ל צויין הישראלית הנבחרת של
בריטניה. עיתוני בכל שבח

 מדרגה מאמן שמנסל נכון אמנם
לנב האם אך שלישית, או ״שנייה

 כמו מוגבל פוטנציאל בעלת חרת
מהדרג מאמן יותר עוזר היה שלנו

ב הקודמת המאה אמצע
 את עוררו ולא גרמניה

 הנסיך של התרגשותו
)2272 הזה״ (״העולם

 של להתפטרותם כנראה הכוונה
מהאוניברסי הפרופסורים שיבעת

הבי על כמחאה גטינגן, של טה
 על-ידי החוקה של השרירותי טול
ה אוגוסט. ארנסט האנובר מלך

 ,1837 בנובמבר 18ב־ קרה מאורע
 .1848 מהפכת לפני שנים כעשור
 האחים היו הללו השבעה מן שניים
 אגדות־עם, כאספני הידועים גרים,
ה חוקר אחד, תיאולוג גם והיה

אוואלד. מקרא
נתניה טוכאסי, אברהם

הפופולאריות עגלת

(״העו המזרחנים על עוד
)2272 הזה״ לם
ש משום מדע, איננה מזרחנות

היס ידע על התבססות עיקרה
שתתלווה מבלי ואקטואלי טורי

 השנייה. לקיצוניות ועבר עורו את
התומ אחד כיום הוא הרכבי מר
עכשיו. שלום של הנלהבים כים
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הכנענים את מספיד בדיוק לא הקורא
 ורועה משוררה רטוש״), (״יונתן ד,לפריו אוריאל של פטירתו

 האחרונים האקורדים אחד אולי היא ״הכנענים״ תנועת של הרוחני
 מעולם היה לא פאגאניים, חצי גינונים בעלת זו, לתנועה שלה.
 יהודים, של תפילה על המרמזת ״מניין״, (המלה נוהים ממניין יותר

 את ותחבה חותמה את הטביעה היא אבל בעיניהם), היא תועבה
 יחסי המדיניות, הספרות, השירה, בחיינו: שונים לתחומים חוטמה

 המעוותת תפיסתה רוח. רעות הרבה בהם והכניסה ישראל־ערב,
 היו למוטב״ ״להחזירה וניסונותיה העברית הלשון התפתחות על

ולשנינה. למשל
ירושלים סיוון, ראובן <ד״ר)

ז
הרכבי מזירחן

פופולארי

 את מוכיחה הלוליינית עמדתו
והיו המזרחנות, ,של,מדע חולשתו

פו לשואפי פסאודו־מדעי בסים תו
מחיר. בכל פולאריות

רמת־גן זלצר, יואב

מור.דרץ1ל כשר
 לחווילתז פרצו ״אלמונים

 אבו-חצי- אחרון חשר של
השאר, ביו ותוציאו, רא

)11 בעמוד חמשך1

2275 הזה העולם8


