
מיכתבים
טלית איננו הדגל

בטיקסי״ההש־ התנ״ך של מקומו על
 העולם תנ״ז־!", (״בלי צה״ל של בעה
).24.12.86 הזה

 מפוארת, סיפרותית יצירה הוא ״התנ״ך
 לו יש העברית... בשפה מרכזי תפקיד הממלאת
 הלאומית התודעה עיצוב על עצומה השפעה
הישראלית.״ האומה של החדשה

 וכל האחרון. בגליונו הזה העולם כתב כך
זהב! — מילה י

 כאילו המסיק ניתוח אחרי לפתע. אז. אבל
 צה״ל, בטיקסי דתי ככלי־פולחן משמש התנ״ן־
 את להוציא ״יש למסקנה: הזה העולם מגיע

מטקס־ההשבעהז" התנ״ך
 הדגל את להוציא גם אפשר הגיון אותו לפי
 מהוגי אחד הרי — לקונצנזוס מחוץ הלאומי

 הדגל כי דעתו את בשעתו, הביע. הזה הדגל
 בה הטלית על וצבעיו, דיגמו לפי מבוסס,

תפילתם. בשעת דתיים יהודים מתעטפים
 מנורת וכמו הדגל. כמו התנ״ך, זה. ולא זה לא

 גם והוא האומה מסימלי אחר הוא הקנים, שיבעת
בהרבה. להם קדם

 שמאות בקובעי טועה שאני חושב אינני
 — סמל בתנ״ן רואים כמוני, חילוניים, אלפים

 של למקום בהחלט הראוי — דתי כלי־פולחן ולא
טירונים. של כטקס־השבעה נכבד בטקס כבוד

ירושלים טייטל, בנימין

זמיר איננו שמיר
איש־ בחירת על מאוחרת תגובה
)1.10.86 הזה (העולםתשמ״ו השנה

 של ראש־השנה גליון את מעולם מחמיץ אינני
 עם מסכים גם אני שנה ומדי הזה. העולם

 כאיש־השנה. הזה העולם בחר בה האישיות
 כך. הדברים פני היו לא תשמ״ו לגבי אולם

 של יומו סדר על שעמד ביותר המרכזי הנושא
 השב״כ. פרשת ספק, ללא היה, בתשמ״ו הציבור

 מערכת ביותר, עקרונית במערכת הנוגע נושא
ותיפקודה. קיומה במדינה, והמישפט החוק

 הוא זאת מערכת והנהיג ניהל אשר האדם
 היה. והוא זמיר, יצחק לשעבר. המישפטי היועץ

תשמ״ו. של המרכזית הדמות לדעתי.
 בתשמ״ז יכהן שמיר שיצחק ברור היה ובכלל, |
 אירועים של במרכזם ויעמוד כראש־הממשלה |

 השנה לאיש נכבד מועמד להיות ויכול רבים
נתניה עושרי, יגאל תשמ״ז.

השדמות שני
 יו״רי-הכנסת של ההנצחה רעיון על

 העולם (״אנשים", לעולמם שהלכו
).24.12.86 הזה

 עכשיו. שמיר. ליצחק לו הולך לרבר. מה אין
 מתכננים הילל הכנסת ויו״ר שחל כשהשר
 רק שמיר לעולמם. שהלכו יו״רי־כנסת להנציח

 ייהנה הוא ואז ועשרים מאה עד לחכות צייר
 כראש־ממשלה גם אותו ינציחו העולמות. משני

לשעבר. כיו״ר־כנסת וגם לשעבר
 תל־אביב ברקס, אריה

 פיתאום מה מפא״יניק. תמיד מפא״יניק, פעם
 הילל ושלמה שחל משה של בראשם הרעיון עלה ,

 שכל למה לעולמם? שהלכו יו״רי־כנסת להנציח
 של (קודמתה מפא״י אנשי היו שהלכו, אלה !
 שחל כידוע, משתייכים, אליה העבודה, מיפלגת ג

 כך לוז. קדיש כך שפרינצק, יוסף כך והילל).
ישעיהו. ישראל כך ברקת, ראובן

 אנשי כולם האחרים, לשעבר היו״רים כל אבל
 ברמן, יצחק שמיר. יצחק ובריאים: חיים ליכוד, 1

נתניה אילון, יצחק סבירור• מנחם
• • •

למסיבה סיבה
 סיפרו לכבוד במסיבה האורחים על

יקר". אבנרי(״קורא אורי של החדש
).17.12.86 הזה העולם

 המסיבה אורחי של מטיבם מאוד התרשמתי
 אחי. אויבי. אבנרי. אורי של החדש סיפרו לכבוד
 ה־ את בלבד, התצלומים לפי ביניהם, מניתי

הבאים: אח״מים
 ח״כים(מכל חמישה אחד: סגן־שר שרים; שני

 תת־ אחד; אלוף לשעבר: ח״כים שלושה הסיעות):
שלושה אחד: אלוף־מישנה אחד: אלוף

 ממשלתי מישרד של לשעבר מנכ״ל פרופסורים,
 וכמה רשות־השידור של לשעבר מנכ״ל (האוצר);

תל־אביב רומי, שרה יפות. וכמה

אבטיחים סלט
בעגבניות. המחסור על

)4 בעמוד (המשך 2574 הזה העולם

גרעינית מיטריה
מסד  מוחו על הפעם להתגבר הצליח המי

שם של הפורה  וענונו. מרדכי הגרעיני הנא
ר והצליח תו להסתי ה מאחורי או טרי  מי
ת אדומה. חו בירו בית־המישפט מבדי

א הבאה ,.בפעם שלים:  הו
 של ידו גב על מסר ירשום

| פיו!״ את שיסתום השוטר

המדהימה הצוואה
— לאח לירה ועוד לאשר״ אחת ישראלית לירה

 המיליונר עורך־הדין בצוואתו שרשם מה זה
'€

הצנזורה:

 הצבאי הצנזור שני, יצחק תת-אלוף
 הצנזורה מריניות את מסביר הראשי,
 עם עבודתו דרך את וענונו, בפרשת

ירושל המיזרח המקומית, העיתונות
 צנזורה בלל, ״בדרך ומכריז: והזרה, מית

למ פה, ביחד. הולכות לא ודמוקרטיה
ת  הזה העולם ביחד!״ הילד זה הכל, ת

 ביתשלים פלסטינים עיתונאים שאל
 לדעת מסכימים הם אם המיזרחית

 לבטל צריד קובע: אבנרי ואורי הצנזור,
ה המוסד את

הזה, קולוניאלי
לבדיחה! שהבד

1 ₪וחח: ת1ח18ו7/77

 מסקסטה (בתצלום) בן־אברהם תתי גם
 למישפחת מצטרף אלון עוד • ילד רוצה

 ג׳נחו חנה של אבדכביר דיאטת • לנגוצקי
 • דאגתו את בארנבוים דניאל הסתיר איר •

 לוי שוקי • אחוזי□ גובה לחוביץ יונה
 מצו־ חוששים קניאל ונועם

1■ של הרוחות בית • הקריאה 1  ̂
בסביון. אפרת ודויד דינה

הכל יודע חביבי
 החידונאי של לשאלתו מקשיב חביבי יעקב

 למיקרופון וניגש אחד רגע חושב רוזן, שמוליק
המבו־ שאלות כשיש להשיב.

הראשון תמיד הוא ידע, על ססות ^
הרדיופונית. החידונים בתוכנית

הקבועים: המדורים
3 מחשמלת עברית - מיבתבים

4 מצונזרים יחסים - העורך איגרת
 ראש־ממשלה - במדינה

5 בבית־המישפט
8 למוות הנדון רעיית - נפש חשבון
 קיבוצניקים - תשקי!*

10 מדרום־אפריקה
11 אדום שטיח - הנדון

12 הרוסי והחשמן הח~כ - אנשים
14 שני יצחק תא־ל עם - השבוע ראיון

18 מפוברקתז מגיפה - הרדמה בלי
21 סער בשם נער - אישי יומן

הקידנר: השער כתבת

 כשר, אורי
מסריח אבר

 שקרן רוצח, הוא החנון שלום אברהם כי קבעו המישפטניס
 מהמסקנות אך לחלוטין. נקיים — ופרם שמיר ורמאי.

 שואלת היתה זו כי ועדת־חקירה: הוקמה לא מדוע גם ברור
המיניסטרי־ לאחריות ביחס גם שאלות

 של הכללית״ ל,.הנחיה ביחס וגם אלית.
לרצח. כהיתר שכמוה ארנם, ומשה שמיר

האחזרי: השער כתבת

במיגדל התאבדות
 שרתה הדוגמנית של אביה מיש, יהושע

 ביתו, מחלון בקפיצה התאבד (בתצלום),
הפקיד שבתל־אביב. במיגדלי-דויד

היה יכול לא ב״אל-על״ לשעבר הבכיר
״1י - * €״••'***-* ׳***י— — 4-

1

ווו . ו ו ״ ׳ / כ1'1✓ו ו <״ ו . ׳ ו ו ו מ

מדינית קלקלה
 דרוש היה מצריים, עם שלום הסכם להשיג כדי

 מנחם לשעבר חירות מנהיג כמו לאומני, דמגוג
ל שכולה כלכלית תוכנית להבטיח כדי בגין.
 בסוצ־ צורך יש העשירים, טובת

̂  שימעון במו מדופלם, יאליסט
מדינית. כלכלה של עניין פרם.

התהמת ביזנס
 פי כפליים, גבוהים בארץ התרופות מחירי

 מאשר שיבעה פי ואפילו ארבעה פי שלושה,
 מגיפות סביב מפוברקת היסטריה ★ בחוי׳ל

 שרת* ★ היבואנים את מעשירה עונתיות
 לחסון יבולה ארנלי״אלמוזלינו הבריאות

 בדוח תעיין אם כסף הרבה
 שר־ סגנית על״ידי שהוכן £

ארבלי־אלמוזלינו. הבריאות

 ולאשה טבעת, האיבר על שמים לגבר
 השיטה זוהי — קטן מיתקן מחדירים

 תשוקותיהם לבדיקת האמריקאים של
 ולטיפול מין סוטי של

 הישראלי לשב״ס בהם.
לכך. תקציבים כל אין

שרטר הנאשם:
 (״עוזי") סברין הפורש, התובע של חבריו
 כתב־אישום, בדמות הפתעה, לו הכינו שרטר,

חברים מושגחים״. ״נטישת על ^
 יש החוק את אבל לא. או

נשיקה. לו נתנו בסוף לאכוף.

הוויאג׳ר:
מתרומם! זה

תוכ לפי מוזר מטוס שבונה מי יש בארץ גם
 שהצליח המטוס בונה רוטאן, ברט של ניותיו

 איך כדור־הארץ. את להקיף
כל ולמה - הוויאגיר נבנה ^

קישקוש? זה עליו שכתבו מה

הכוסות חתונת
ת  רון קלרה הדוגמנית קיבלו כוסות מאו
 זאת, מלבד כמתנות־חתונה. נייקרק וקמיל

תם חגגו בעלי ודוגמניות, דוגמנים אי

בצל סישפחה
 22 אשתו היא הזמן רוב - ישראל לילדת

24 חברים כן גם - זה וגב זה
 26 ישראלי? מחול יש האם - חדש דך
 חריש. יוסף - אומדים הם מה

 הוכמן, רפי גלוסקא. עמי
ויינשטיין אריאל בילצקי. אלכס

28 אדרי ורפי
32 תשבץ
33 דה־נירו רוברט - קולנוע

34 גדי מיבחן - הורוסקופ
35 נעצר כמעט הצוות - שידור

40 העולם כל על - מרחלת רחל
42 מדבר סימיקו ניסים - ברשת כדור

התליה חבל
 גמד, פגשתי אילו במחברת: ״כתבתי

 שלי!״ אבא את ממנו מבקש הייתי
 ויאולט: האם, .7ה־ בן טחן, אמנון מספר

 חיה העתיד, על לחשוב מעזה לא ״אני
 ״אני :5ה־ בת יפית, מהבטחת-הכנסה!״

 ציורים במצריים, לכלא לאבא, שולחת
 נדון טחן, יוסף האב, שלי!״

 הברחת־ בעוון למוות
עירעור. בהליכי סמים.

♦




