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ה פסק מבוסס מת על
 חפירות האוסר הלכה

 דויד בעיר ארכיאולוגיות
ז בירושלים

ב הרם, גורן שלמה שהרב נניח
 את וסיכן (!)חליפות שתי דבריו,

רב שלל עם ויצא היקרים(!) חייו

 לרב לו מנין עצמות. מלא שק —
 יהודים של עצמות שאלו המכובד

? דווקא
ו יהודים בין ההבחנה כידוע,

 אנטומית מבחינה לא־יהודים בין
 'לדיעות בניגוד אך אפשרית, היא

ש בגוף המקום באותו המקובלות,
 שום אין ההבחנה, אפשרית בו

 הרב מצא אם גם כלומר, עצם!
ית עצמוודאדם, מלא שק המכובד

 אלו, הן גויים שעצמות מאוד כן
 שלבו הרבנות מתנגדת לא וכידוע,

גו של קברות בתי שיחוללו כלל
! יים

ירושלים קלר, ורד

ה א ל הכפ״ר■ ה
״מיל״ שמעוררת השאלות

 דויד בעיר הקברים״ חמת
בירושלים

 ואין לספקות, מקום שום אין תם
 אשמים. הם לזיכויים. מקום שום

השנה. איש הוא אבו־חצירא
אביב תל־ רצץ,. גדי

 השנה של אובייקטיבי ניתוח כל
 שהעובדה כך על יצביע שעברה
 החרפת היא בה ביותר הבולטת
ה כמבטאה הבינגושיים. היחסים

 הנשיא הוא זאת מדיניות של בולט
 רונלד ארצות-הברית, של הנבחר

השבה. איש להיות צריך הוא רגן.
חולון גדברט, אליהו

. . ה את שהעלה האיש זהו .
 כאשר בישראל, לשילטון ליכוד
 סוכריות בשפע, סוכריות חילק

 זה מילוליות. וסוכריות גשמיות
בציון היושב לעם שסיפק האיש

אבו־חצירא שר
לעדה סמל

רגן נשיא
החרפה

 שבאה כפי האלימות תופעת
ב חרדים בהתפרעות ביטוי לידי

 הארכיאולוגיות החפירות שאלת
 הדת כלום :מספר שאלות מעוררת

יש מדינת חוקי את בעתיד תחליף
 יוכל דתיים של קומץ האם ראל?
 רחב כה ציבור על מרותו לכפות

 ב־ חפץ אינו אשר חילוניים, של
מתו נסבול מתי עד כפיה־דתית?

הברוטלית? האלימות פעת
 שוחרי האנשים לכל קורא הריני
 בכפיה״הד־ שמאסו אלה החופש,

 ולמחות צעקה קול להדים תית,
לד חייב החרדי הציבור נמרצות.

 יוכל לא הזרוע שבכוח ולזכור, עת
 צורות בארץ להמונים להכתיב

חיים•
להפ חפץ החילוני הציבור אין

 או בבני־ברק השבת לשמירת ריע
 יסבול לא הוא אולם בירושלים,

כרצונו. לחיות לו שיפריעו
חסי, יוסף רמת־ג! פג

• • •

!׳תשנה איש ■היה הוא
מועמדים מציעים קוראים

 החרפת בסימן עמדה 1981 שנת
 מי בישראל. הבינעדתיים היחסים
 שר־הדתות היה הניצוץ את שהצית

 אשר אבו־חצירא, אהרון לשעבר,
 במישפטו יותר, או פחות זכאי, יצא

 למישפט עומד הוא וכבר הראשון,
 שבו למצב אותנו שהביא מי שני.
 לעדה, סמל להיות יכול כזה אדם

או שופטים כאשר האשכנזים. הם

שרון שר
בדיחה בתור

 בגין־ארידור, זהו ושעשועים. לחם
בגידור. מעתה ושמו

ירושלים עמית, צחי

. .  ש־ זה הוא תשמ״א שנת איש .
 למחנה ארליך את יכניס בתשמ״ד

 יקיף לכן קודם עוד ואולי ריכוז,
 ראש־הממשלה, מישרד את בטנקים

 שר־הביט־ — בדיחה בתור גם ולו
שרון. אריק החדש חון

תל־אביב דנציג, צכיה

1ד ץ1 ב ו היי־ העוו!. *
 ■ההגדרות, מן אחדות

 פית־ ,פסוקים חלקי הן
אימרות. או גמים
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