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הטרגדיה שאירעה כשבת לפני שבוע ,בהתפוצצות מש
אית המוקשים בנמל אילת ,העיבה על מיבצע צה״ל באי שדואן,
שהחל יומיים קודם לכן 22 .הקורבנות שנהרגו באסון המשאית,
בנוסף לשלושת החללים שנהרגו בעת הפשיטה על האי ,מהווים
מחיר יקר מאוד.
הטרגדיה היא גדולה יותר בהתחשב בעובדה שמיבצע האי שדואן
תוכנן כולו ובוצע בצורה שנועדה לגרום מינימום אבידות לצה״ל.
חשוב להדגיש ולציין בנקודה זו שלאסון המשאית באילת לא היה
כל קשר לכוח הצנחנים שפשט על האי .טענות שהושמעו השבוע
בציבור מהסוג ״הנה מבצעים פעולה מוצלחת ומתרשלים בהקפדה
על הוראות,״ אין להן על
מה לסמוך.
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במידה שישנו קשר בין
אסון אילת לבין הפשיטה
על שדואן ,הוא עקיף .זו
הסיבה שבגליון שעבר הב־
ללנו אח הכתבה על אסון
אילת במיסגרת כתבת־הענק
על הפשיטה .כשבחרנו ,מ
תוך התמונות שהיו מונחות
לפנינו ,את תמונת השער
)העולם הזה  ,( 1691שהוק
שה אף היא לפשיטה ,לא
ידענו שאף היא תסמל את
שני הנושאים אשר נקשרו
יחד.
התמונה ,אשר בה נראה
חייל צה״ל באי שדואן ,כש
״ ה עו ל ם ה ז ה " 1691
מסוק מרחף מעליו ,צולמה
ביום השישי לפני שבוע ,דקות מועטות בלבד לפני שכוח צה״ל
פינה את האי .למחרת הופעת הגליון קיבלנו שיחה טלפונית נרגשת.
על הקו היה אחד מבני משפחתו של חייל שנהרג בתאונה באילת.
״אתם יודעים?״ אמל הקול המזועזע ,״החייל שמופיע בתמונת
השער הקידמי שלכם  . . .הוא נהרג באסון באילת.״
היתר ,זו תמונתו האחרונה .היא צולמה  24שעות לפני שנהרג.

* מבחר עשיר ורב גוני של
תנורים וכיריים — שיא
השבלול לבישול ,אפיה
וגריל.
לעולים חדשים — הנחה
במסים.
* לאנשי כוחות הבטחון—
הנחה מיוחדת 1
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מציע תנאים טובים ונוחים ,שרות אדיב ומהיר
ללימוד נהיגה בבל סוגי הרבב

לימוד

תאוריה

הנהיגה

״שמחי״
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מזכירה ללא שפעת
וללא שבת
כמובן — המזכירה

האוטומטית העונה לשיחות הטלפון שלך  24שעות
ביממה.

* מכשירי ביקורת שיחות
* מגבירי טלפון
* התקנת מיקרופוגים והקלטות
רדיו דוקטור; רחוב שלום עליכם  , 18תל-אביב ,טלפון 244118
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תא־דואר  • 136מען מברקי :עולמפרם • בית־דפום משה שהם
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אני מרגיש שאני חייב הסבר לקוראים על הכתמים הלבנים
המופיעים מדי פעם בעיתון .קוראי העולם הזה רגילים אומנם
לאותם חורים לבנים ,המסמנים קטעים שנמחקו על־ידי הצנזורה.
אולם כמות הכתמים הלבנים בגליון האחרון היתד ,גדולה מהמקובל.
הכתבה שבמקומה הופיע כתם לבן גדול בעיתון ,מתפרסמת
השבוע .היא לא יכלה להופיע בגליון שעבר מאחר שעוכבה עלי
ידי הצנזורה.
בניגוד לעיתונים אחרים אין ההסדרים הטכניים ,בעיקר סדרי־
הדפום ,שעל פיהם מופיע עיתון זה ,מאפשרים הכנסת
חומר אחר במקום שעוכב או נפסל .זו הסיבה שבגללה
אתה משלם לפעמים עבור עמודים לבנים.
תנאי החירום בהם אנו חיים מחייבים תקלות מעין
אלה .אני מקוזה שהבנתך נתונה לנו מראש במיקרים
אלה ,ואת סליחתך אני מבקש.

מכתבים

חנם.

מהשיעור הראשון לומדים במסלול הטסט .שיטת
הלימוד מאפשרת לך לחסוך לפחות ־ 407מההוצאות.

הקץ פבעיות ר ש י ו ן
למד בבית־ספר לנהיגה
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■ יהדות
או גזענות ?
הצעת הפשרה שהעלה שר־המשפטים של
נו בקשר לפסק הדין של בית־המשפט
העליון בעניין עתירת רב־סרן שליט ,כפי
שפורסמה בעתונות מדהימה ממש.
ראשית ,עצם ההצעה ששר־המשפטים מנ
סה לעקוף את הרשות השופטת ע״י הצעת
חוק מעוררת מחשבות עגומות לגבי טיב
המישטר .במישטר דמוקרטי תקין של הפר
דת רשויות ,אין רשות אחת עולה על
השניה.
שנית ,כמיטב ידיעתי שר־המשפטים הוא
שר חילוני .כלומר ,עד כמה שידוע לי
אין הוא אדם דתי המקיים את כל המצוות.
מדוע דוקא מצווה זו של ההלכה קובעת
לגביו? מה עוד שלדעתי ברגע שאדם לא
דתי מציע ללכת לפי ההלכה )דין תורד(,
בענין מרשם האוכלוסין נודף מכאן ריח
של גזענות•
ואסביר :פסק הדין של בית־המשפט
העליון שנקבע ברוב קולות על־פי החוק
אינו מתכוון לקבוע דווקא בשאלה מי הוא
יהודי ,לדעתי כל כוונתו למנוע סבל
אכזרי מילדים שעל־פי ההלכה שלנו וההלכה
בלבד אינם נחשבים ליהודים משום שאמם
אינה יהודיה .אולם אל לנו לשכוח שהיל
דים האלה גדלו במדינת־ישראל בין ילדים
יהודיים ״כשרים״ מד ,עוול ומה אשמים
הילדים האלה אם אמם במיקרה אינה
יהודיה .זה לא עניין של זכויות שינתנו

לפי חוק השבות למשפחות מעורבות ,אלה
עניין פשוט של הפלייה של ילדים אלה
בא פסק הדיו
על לא עוול בכפם . . .
וקבע ברוב קולות חוקי שהרשום צריך
להעשות על״פי הצהרת ורצון ההורים של
ילדים אלה .ואני בטוח שבפסק הדין הת
כוונו בודאי השופטים לעקוף את הכוונה
הגזענית הזאת.
לגבי ההשלכות של העניין לגבי יהדות
הגולה בעיקר ועתידה אפשר רק לומר
שבגזענות לא תיוושע היהדות ולא תיפתר
בעיית נשואי התערובת שם .הייתי מרחיק
לכת וקובע :שפסק דין זה הוא חשוב
ביותר ודווקא אי־קבלת פסק הדין במות
שהוא מהווה צרות עין מרחיקת־לכת שעוד
עלולה להביא בעקבותיה תוצאות עגומות
ביותר לעם היהודי בכלל ולמדינת־ישראל
בפרט.

וינור דן

תל־אביב

״הרבו תבונה
ודעת״
תהי דוגמתבם ,דוגמה של זכיכות־הדעת
וזקיפות״קומה ,נחלת כלל בית ישראל ב
מהרה בימינו!
הרבו תבונה ודעת למען השתיתו ב
מולדתנו על בסים איתן של חוק ,מוסר
וחינוך לאזרחות אמיצה שוחרת חופש ו
עמידה בפני לחצים מגמדים למיניהם .כי
כאן אתחלתא דאורייתא — יהי רצון אמו
סלע.

יוסף רוט,

תל־אביב

העולם הזה 1692

