■ משהו עד רכות־
החיימ וכד
עקבתי אחר נפילתה של ביאפרה ,ואף
ראיתי את הסירטונים המתייחסים לנושא.
קראתי גם בעיתונות ,את ההתפתחויות
בקשר להעלאות שונות של מוצרים מסויי-
מים .לסיום ניסיתי לטעום קצת מעוגות
הקצפת של מסיבת הסלפסטיק )העולם הזה
 ,(1688למרות זאת הטעם שנשאר היה
מריר כלענה.

רחמים גלעד,

צה״ל

■ מלין
או כ נ ס י ה ?
בכתבתכם נגד הרועה
הזה  ,(1690בסוף הפיסקה הראשונה ,נאמר:
״  . . .למנוע החכרת המנזר והפנסיה ביפו
להברה לפיתוח יפו העומדת להקים במקום
מלון.״
מי שמסר לכם את האינפורמציה הנ״ל
טעה או הוטעה.
חברתנו אינה קשורה בכל מו״מ לחכירת
או רכישת המיבנה שבו מצויים המנזר
והכנסיה הארמנים ,ואין לחברתנו גם כל
תכנית להקמת מלון באותו מיבנה.

הרוחני )העולם

דן ב ד ל י ,מנהל החברה ,יפו
 $בסיור עיתונאים בעבודות פיתוח
עירוניות ,שנערך לפני מספר חודשים,
הציגו המארחים ,ביניהם דובר העירייה,
את המיבנה כמיועד למלון או אכסניה
במיסגרת עבודות המבוצעות על־ידי החברה

לפיתוח יפו.

מ ב ר נ ג ה/ז תבו ע

לשר בגין!
להצהרותין בשיאלה מיהו יהודי!
אילו נולדו ילדיו של רס״ן בנימין
שליט בזמן השואה באירופה היו מוש־
מדים באושוויץ כיהודים .לא רק ל־
חיטלר חוקי גזע .פרט להליך הגיור
שהוא קשה ומוגדר כספחת ,ובעולם
חילוני פירושו גם עשיית שקר בנפש,
הרי היהדות מבססת עצמה על מוצא!
אין רב שיכחיש עיקרון זה .המושג
״ישראל אף שחטא ישראל הוא״ רק
מדגיש את חשיבות המוצא בעיניים
יהודיות דתיות.
אינני מאמין באלוהים ורואה במושג
האלוהי אמונה תפלה .על כן אינני
יהודי על־פי מושגי ומצפוני אלא מהב
חינה הלאומית בלבד .גם זאת כל עוד
קיים המושג לאום בהיסטוריה .קרובים
לליבי יותר ,מבחינה לאומית ,אן שליט
וילדיה מתלמיד ישיבה המשתמט מ
ישרות בצה״ל.
מצירי יכול נאצי לטעון שאני נחות
)מענין שכל גזע מעורב טוען לטהרת
הגזע( ,ויהודי דתי לטעון שאני עליון
ובחיר היצירה מבחינה דתית וגזעית,
אין זה משנה את זכותי להגדרה עצ
מית — דתית ולאומית — במדינה
דמוקרטית .כפי שזכותי שלא יאמרו
עלי קדיש אם אהרג בפעולות צה״ל
בלי שיפגעו בריגשותיהם של הורי על־
ידי רב צבאי.
אני חסר דת! נראה שמושגי הדמוק
רטיה נשכחו ממך על־ידי פיזיולוגיה
מיסטית דמגוגית.
חשבתי שאתה דמוקרט .נראה שאנו
בדרך למלחמת תרבות.
אדרבא.
חיי? ,צה״ל

יי■ ״מוסר
אדונים״
הכתבה במדור מיעוטים )העולם הזה
 ,( 1689.שהתייחסה ,בין השאר ,אלי ,הינד,
צמחונית .היא אומרת דבר והיפוכו :מחד
היא קובעת שהמימשל הצבאי בוטל ,ובכך
עלה מספר הסטודנטים הערביים באוניבר
סיטות ,ומאידך היא מספרת שהשלטונות
מפעילים כנגד הסטודנטים תקנות חירום.
האמת היא שהמימשל הצבאי ו״תקנות
ההגנה )שעת חירום(  1945״ הם שמות
נירדפים לאותו עניין .התקנות הן הן
המעניקות את התוקף המשפטי ,ואם תרצו

!״זניט״־ האינות קודמת )חותמת
בעולם יודעים כיום שהשם ■זניט־ הוא ערובה לאיכות.
בשבילנו זוהי מחמאה  -ואתגר ! גם אנחנו מתייחסים
אל חותמת ׳־זניס־ כאל חו ת מ ת -אי כו ת ,ומשום בד,
מקלטי הטלויזיה שלנו מקבלים את חותמת ■זניט' דק
לאחר שאיכותם עמדה בכל הבדיקות והמבחנים !

אצלנו האיכות קודמת לחות מ ת 
וד ו א י נ ה ר ק ס י ס מ ה .
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