מיכחבים
המיתה ה־904
על הריגת הסטודנטים בביר״זית
)״פוגרום צבאי" ,העולם הזה
.(10.12.86
יש כל מיני דרכים למות .מיתות משונות ומי-
תות־נשיקה .ואצלנו אפילו נקבע פעם מה הוא
מיספר האפשרויות המדוייק :״תשע מאות ושלו
שה מיני מיתה נבראו בעולם".
למיספר הזה הגיעו החכמים הקדמוניים
בהסתמך על הנאמר בספר תהילים )פרק ס״ח(:
״למוות ת ו צ א ו ת ״  .מכיוון שהערך המיספרי,
הגימטריה ,של תוצאות הוא  ,903הם קבעו את
המיספר הזה כמיספר המיתות הקיימות.
אבל הם לא העלו בדעתם את המיתה ה״,904
שהיא המצאת צאצאי־צאצאיהם — מוות בעזרת
חנן נתיב ,ירושלים
ידיה ברגליים.

כל ידידי
רפי לוי
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תגידו מה שתגידו ,אבל גם אם נכון שגיתית
מוזכרת בתנ״ך הרבה פחות פעמים )שלוש ,כפי
שמנה הקורא לוין במיכתבו( מאשר בהעולם
הזה ,הרי גם שם היא מוזכרת רק בקשר לגברים
ציון לוי ,נתניה
)דויד ,אסף ,בני קודח(.

חיסכון אמיתי
על המחסור בציוד מישרדי בבית״
המישפט העליון.
בשבוע האחרון מלאה העיתונות דיווחים על
בעיות בהן מתחבט בית־המשפט העליון)מעבר
לפרשת ויליאם נקש(,וידיעה אחת אף סיפרה כי
המחסור בנייר ,עקב הקיצוץ בתקציב ,הגיע
לממדים כאלה עד שעוד מעט לא יהיה מספיק
נייר להדפסת פיסקי־הדין של העליון.
זה מזכיר לי מה שקרה לפני שנים מיספר
בצרפת ,עת ביקשו שתי חברות מתחרות להעלות
את קרנן בעיני הציבור ולהוכיח עד כמה הן
מתייעלות וחוסכות .וכך קרה שאחרי שחברה
אחת גילתה כי ניתנה אצלה הוראה לכתוב את כל
מיכתבי החברה משני צירי הנייר .הזדרז איש
יחסי־הציבור של החברה המתחרה והודיע ,כי
אצלם ניתנה הוראה לכתוב מ ש ל ו ש ת צדדיו
של הנייר.
חיים הקר ,תל־אביב

מילים שרות בעשן
על מקורותיהם של מושגים הקשו
רים בעישון)״מיכתבים" ,העולם הזה
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אחרי שהקורא מרגוליס גילה לנו כי מקור
המילה טבק הוא בשמה של מיקטרת הילידים
באיים הקאריביים בימי קולומבוס)טובאגו( ,אני
מבקש להשכיל את קוראי העולם הזה בעוד
הסבר מעלה עשן :שורש המילה ניקוטין.
היה זה הצרפתי ז׳אן ניקוט ,שגריר ארצו
בפורטוגל של אמצע המאה ה־ ,16שהתפעל כל־
כך מן העלה העולה בעשן ,עד שהקדיש לו כמה
וכמה כתבים בשבחיו ,ובכך נתן את שמו לאחד
ממרכיביו העיקריים.
אביב פינחסי ,תל־אביב
למעשן מיקטרת יתרון נוסף :הוא יכול להחזיק
אותה בפיו הרבה מאור זמן וגם לעשן אותה כל
אותו זמן.
את השיא בכך השיג פיני אחד ,אריי פני
טיקיינן ,שעישן ללא הפסקה )וללא מילוי נוסף
של המיקטרת( במשך ארבע שעות 13 ,דקות ו
סב שניות רצופות.
דויד חייקין ,תל-אביב

..העולם הזה״ נותן פיתחון־פה ליעקב נימרודי,
המספר על מישפחתו ,חייו ,כספיו ,קשריו עם
שרון ,פרם ,נבון ,חשוקקי ועמירם ניר ,ועל כספי
העיסקה ★ אורי אבנרי קובע :סוחרי־הנשק
ויצרני־המוות הם אילי הכלכלה והחברה בארץ.
הם אלה המעצבים את דמות המשק .הם שולטים
בעיתונות והם מממנים
את המיפלגות הגדולות.
ותהי למוות ממשלה.

כתבות השער האחורי:

אלמנת בעלי,
הסופר דני כץ!

על תוכנית הרדיו שחשפה את הר 
געים האחרונים בחייו של יאיר שט 
רן )״הבית ברחוב מיזרחי" ,העולם
הזה .(3.12.86
עד השידור ברדיו ידע רק מנהל מחלקת
החדשות בטלוויזיה ,יאיר שטרן ,את מה שאירע
בדיוק ברגעיו האחרונים של אביו ,מפקד הלח״י,
יאיר שטרן .עכשיו כל עם ישראל יודע.
יש להניח כי גם הגיאולוג הד״ר בנימין זאב
בגין יודע מה אירע בשנים האחרונות לאביו ,מי
שהיה מפקד האצ״ל ,מנחם בגין.
מתי כל עם ישראל יידע?
עופר דורון ,תל-אביב

עוד על גיתית ב״ 1986ועל גיתית
בתהילים )״מיכתבים" ,העולם הזה

סוחרי המוות

מישפחת גינחו הוותיקה היא שם־
דבר ברמאללה .האב פוצץ ב־ 1948את
מישרדי ״גדוסלם פוסט״ ,וכעבור 30
שנה נרצח בידי אש״ף ,בשל שיתוף
הפעולה ההדוק שלו עם
אנשי עסקים והשילטונות
הישראליים .ידידי רפי לוי.

הכר אודות אבא

גיתית והגברים

כ ת ס ת השער הקיומי:

עדנה שבתאי ,אלמנת הסופר
שעוררה סערה רכילותית נ־
סיפרה החדש ,מדברת בפעם
הראשונה על פרשת האהבה
של בעלה עם המפיקה דליה
גוטמן ,ומספרת אילו טריקים
הצליחה לפתח
כדי להחזיק את
יעקב לצידה.

איריס כץ ,אשתו של הנאשם
כ״אנס מרמת״גן" ,מספרת על
בעלה ,על עצמה ,על חיי
הנישואין  -שלהם ועל כך
ש״לדני מאוד
הילד עם נשים.
תמיד הלך לו!"

מלכודת לחוקו

האצבע
של
אוסי
הילל

החוקר הפרטי נקרא על־ידי הוריה של
נאווה אלימלך לחקור את פרשת הרצח.
הוא הגה רעיון כיצד לדובב עדת מם־
תה בפרשה ,ואז עצרה
אותו המישטרה והורתה
לו.. :נא להפסיק לחקור!״

פרזפי שיסעו! שיטרית:

אוסי הילל ,כוכבת הסרט שתי אצבעו ת מצידון,
מתייצבת בין הסירים וכןסות
הבירה ,במרחק שתי אצבעות
מאיש גלי־צה״ל אברי גילעד.

רג ל חזיר
איך מחממים את הקיבה בחורף? למי שאינו פוחד
ממשגיחי הכשרות ,מוצע כרוב
כבוש עם בשר מעושן ,רצוי רגל
של החיה המשוקצת ההיא.

עיתונות בלי חשבון
הפרופסור למישפטיס מותח ביקורת על
העיתונות ,על תפקידה בפרשות וענונו,
חווה יערי .קו  ,300ומציע לה לערוך
חשבון־נפש .ביחוד הוא
תוהה על היחסים ביו ה־ ■  #ז !
עיתונאים לפוליטיקאים.

התיקו

סיכל

ער ד צייר
יעקב גילדור ,עורך־דין בעבר ,זנח
לחלוטין את מיקצועו ,לטובת אמנות
הציור .הסיגנון שלו :סוריאליסטי.

המדורים הקבועים:
מיכתבים  -שוב גיתית
איגרת העורך  -סיבה למסיבה
תשקיף  -איינשטיין מצטרף למפא״י 6
ד
במדינה  -איך את נראית!
11
הנדון  -סוחרי הנשק
12
אניטים השר מאיי ם על סין
14
בלי הרדמה  -כאב שיניים
17
יומן אישי  -ג ין השנואה
מה הם אומרים  -מאיר פעיל,
זלמן שושי .חיים גורי ,רפי בוקאי
18
ופואד בן־אליעזר
3
4

מיכתכים מעציר מפורסם אל טדי קולק ,ראש
עיריית ירושלים ,נתפסו אצל עורך־הדין שלמד
תוסיה־כהן ,כשיצא מבית־המעצר .הפרקליט,
שהיה מועמד לראשות עיריית
ירושלים ,אינו מתרגש :״ה־
מישטרה עושה את תפקידה:״

שיניים רקובות

משהו רקוב ברפואת־השיניים בארץ:
בהסתדרות רופאי־השיניים יש מיל־
חמות על הכי ס א ועל כיס־החולה ,ובינ
תיים יש הידרדרות במצב
הפה הממוצע .במה עדיף ^
הדוקטור  -על המרפא י

סחיטה באילת?
ראש עיריית אילת ,רפי הוכמן ,התלונן
אצל מפב״ל המישטרה ,כי אחד מחכרי
מועצת העיריה מפעיל עליו איומים
בסחיטה ,בנסיון לגרום לו
לפרסם מודעות של העי־
^ *  ^ 3 4ריה בעיתון הפרטי שלו.

..מה שאני הכי אוהבת
במישחק זה הנצחון!״
מבריזה מיבל קלדור ,חובבת השח־מת בת ה־9
ורבע .אבל במישחק הסי
מולטני עם סגן־אלוף העולם
לשעבר ,היא השיגה רק תיקו.

מיכ תבים
ל ט די

זה וגם זה דמעות בגלל ויזל
לילות ייטראל  -אחותו של אוחנה
היעה אחרת  -של הפרופסור
שיטרית
דף חריט  -מ ט א ט א מתרפיט

תשכין
הורוסקופ  -מזל קשת
רחל מרחלת  -על כל העולם
קולנוע  -לינץ לשחקנית
ספורט  -בוץ בתל־אביב
שיידור  -התחתונים של השדרן
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נכון שהמישחק בין ביתר ירושלים
למכבי נתניה יהיה מעניין — אבל
מישחק השבוע יהיה דווקא במיגרש
בפתח־תיקווה .מה אובד
.
רים עליו איתן בודניק
וגם דניאל בריילובסקי?
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