
מכתבים

השנה ת1ימ כל
 להגנת בכנסת מפא״י ראש של נאום !

החזיר.
עשרים) כרך הכנסת/ (.דברי

 יותר תתקיים לא הדתית ״היהדות
 דתיים וגרושין ונשואין שנה, מעשרים
— קצר״ לזמן אך דרושים

מפא״י ראש —
 גם ההלכה... לפי בגיור צורך ״אין 9

 היכן מדין. בת עם התחתן רבנו משה
 לפי שיגירו רבנים 3 בעולם אז היו

?״ ההלכה
מפא״י ראש —

 אחת בשבת, לעבוד המסרבים פועלים !
(עובדה) — מהעבודה. להנשל דינם

 בציבור״, הידועה ״האשה להכרת חוק ן!
 עפ״י וגרושיך ״נשואין חוק להחלשת

תורה. דין
טרפה... הם ההסתדרות מטבחי !

(עובדה) —
 שלבשו וסבלים קברנים הם ״הרבנים !

 שיטרית השר — דרבנן״... איצטלא
ישראל וזייני רבני של ארצי כינוס על

בחירות ערב
 כלפי מפא״י של מוגבר חנופה מסע !

הדתיים. הבוחרים

 וגבאים־מטעם, ״רבנים של בנוסים !
בהש ומצוות״ ״לתורה אנשים לקרב

מפא״י. ראשי תתפות

 בחלוקת מורגשת הבחירות ״מערכת !
 הדתות״ משרד ידי על תורה ספרי

.,מפא״ ראש (שבראשות . . (
״הארץ״ מוסר —

 לעבוד סרובו בגלל פוטר לא פועל ״שום !
 ההסתדרות מזכיר מצהיר בשבת״,
 לציד מפא״י סוכנות עם במסיבה
הדתיים. הבוחרים

 כמובן עומדת (ההצהרה
לעובדות) מוחלטת בסתירה

 בדבר התעסוקה שירות חוזר בוטל !
בשבת. לעבודה פועלים משלוח

 מבתי* רגליהם המדירים מפא״י ראשי 8
 הכנסת בשמחת עצמם משתפים כנסת,

מפא״י. של בבית־הכנסת תורה ספר
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ירושלים ימק״א אולם
 ליולי 17 שני, ביום
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יוגה הופעת
 דויד יצחק על־־ידי

 העולמי השיא בעל
 היוגאית הופעת וגם
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בע״נו חנופרסם לול

בשדרה השובת
 ב■ לשרת שעתידים ובנים לבנות הורים

 ברצוני למולדת, נאמנים אזרחים צה״ל,
 ביני שהתנהלה השיחה פרטי את לכם לתאר
 וכויותי להכרת בקשר שר־הבטתוז, לביו

כנכה:
ב נתקבלנו שר־הבטחוז ללישכת בהגיענו

 על־ כביכול שהוסחנו בטענה מעליבה, צורה
 להפגיז ובאנו לשלטוז, יריבה מפלגה ידי

 שלא בזמן בדיוק
 השררה לאנשי נוח

הבטחוז. במשרד
 את הסברנו סצידנו

 הורי ומצב מצבי
 בצורה הבטחוז לשר

ה אבל מציאותית,
 רק חשד• נשאר חשד

 את שהראיתי אחרי
 הנוער־העובר פנקס
במש כובדתי שלי,

כ״חבר-מפלגה״. קה
 שר־ את שאלתי
 פועל האם הבטחון:

לעבו בדרכו שנפגע
 לביטוח זכאי דה

 הי■ תשובתו לאומי?
 חייל אד חיובית. תה

 לבסים בדרכו שנפנע
 לדבריו, זכאי, אינו

נכה. לזכויות
 באתי מה לשם אותי שאל הבטחוז שר

 אחיזתי נקודת זוהי כי לו עניתי להפגיז?
 שרות של וחצי שנתיים לאחר האחרונה,

המרינה. למעז
 ישבת ״לו לי: אמר הבטחוז שר כבוד

 לסלק חזק משטרתי כוח לנו יש ביתי ליד
 תשאר אם לי איכפת לא ברחוב אבל אותר,
חודשיים.״ אפילו

 בעלי־ ולכל הבטחוז לשר הנוספת פנייתי
 בניהם אשר ההורים, ולכל במדינה המצפוז

 מצבי את להביז בצה״ל וישרתו משרתים
 בו נימצא שאני ובמצב בעובדה ולהכיר
בדרישותי. ולהכיר בחביעתי ולחמור

 בריאות סוג עם בצה״ל לשרות ניכנסתי
גופי. בכל משותק הנני והיום ביותר, הגבוה
 כספית תמיכה בבקשת לציבור פונה הנני

 משפטית תביעה הגשת לשם לי הדרושה
עורר־דיז. העמדת ולשם

 ופתוח נדיב ליבו אשר כל את אבקש
 התרומות את ליבו. ידבנו כאשר לתרום

 ממיטה הבנוייה ב״דירתי״ לאסור אוכל
 המוצבים וכיסא־נלנלים, כיסא־קש מתקפלת,

בתל־אביב. הממשלה ראש של ביתו מול
 הממשלה ראש בית מול טוזילי, אמנון

תל־אביב

טווילי

גרמניה־ישראל גוער
 עם מיודד הריני למדי, ממושר זמן מזה

 סיפר הוא טיכאור. ישראל ישראלי, סטודנט
ו עתונכם, על וחותם ארצכם על רבות לי

 אותי היפנה הוא מאמריכם. את לי קורא
אליכם.
 הששי הסמסטר את ולומר 24 בז אני

שב יוצרות לאומנויות הגבוה בבית-הספר
 ול• לציור בשיעורים ביקרתי בזמנו, ברלין.

סמס שלושה משר בר, של מלאכת־מחשבת
 עבדתי לימודי, את החילותי בטרם טרים.

הלוגות־ראווה. כדקוראטור
בישראל, לבקר אני שואה רב זמז מזה

זו. כמיהתי נתאפשרה לא כה ער אד
 העם ביז הקיים ההדוק בקשר מאמין אני

 הישראלי, העם בי! גם כן ועל היהודי,
 אני עמי. עם נם כד ומתוך אירופה, לביז

 והיהודית האירופית שהתרבות משוכנע
 כר כדי עד רבה, במידה זו אח זו שיפרו

הכ השתיים. ביז להבדיל קשה שלעיתים
 הינה זה, תהליך על מקרוב לעמוד מיהה
בישראל. לבקר לשאיפתי הגורמים אחד

 אינו פשוט היטלר בתקופת שאירע מה
 קשר, לקיים משתדל אני לחלוטיז. לי מובן

 היא ושאיפתי רבים, יהודים עם בברלין,
מרובים. אנשים עם בישראל, במגע, לבוא
ל לנסוע הזדמנות לי יש באוגוסט 3ב־

 עתה לעת מאורגן. טיול במיסנרת ישראל
 לשם. הנסיעה רמי את רק ידי השינה
 חפץ הייתי שמגיעים. לאחר חודש חוזרים
 את ולממן חורשיים־שלושה, בישראל להשאר
 להסתייע אוכל תור־כדי־כר, בעבודה. שהותי

 בבד מלאכת־מחשבת בעבודת בציור, בנסיוני
 אין אם חלונות-ראווה. של בדקוראציה וכן

במ לעבור אשמח אלה, בתחומים סיכויים,
אחרים. קומות

 עד לכם אודה אד סליחתכם, את אבקש
 עצה לי ותעוצו טובים כה תהיו אם מאוד

כלשהי. עזרה לי תגישו או
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ץ אחי איה
 אמהות והאחיות, האחים כל אל פונה אני

 אותו הטח שסבי יופלה, אחי היכן ואבות:
 זה סמני, בחוזקה
ת משנתיים? למעלה

 על אני חושבת מיר
 שהנה הזה, המעשה

ש הזמן כבר הגיע
 אחי. את סבי יחזיר

ה זה תמיד אבל
 ממציא סבי היפר.

 סיפורים, פעם כל
 לי להחזיר שלא כדי
 נהיה ולא אתי את

יחד.
 בית־ תלמידת אני
 בחולוז, מזרחי הספר
 תורה, לומדת ואני
 ניפגשתי לא ועור

ש כזה, מיקרה עם
ה את תתן התורה
 לחמור לסבי רשות

 בחוזקה. אחי את
ו האחים מכל פעם, עור מבקשת אני לכן

 סבי על להשפיע ואבות, אמהות האחיות,
בטהרה. יופלה אחי את לי שיחזיר

חולון שוחמכר, זיוה

שוחמכר

1243 הזה העולם


