
ישראל של חוצפתה סוד
לה ומנסה הראש את לעצמי שובר אני

התקי הכרזותיה מאחורי מסתתר מה בין
 הנסיגה, בעניין ישראל ממשלת של פות

 אבותינו שואבים מעיין מאיזה תופס ואינני
 ושוב שוב להגיד והחוצפה עוז־הרוח את

״״לא אמריקה. של להצעותיה !
 אומרים המדינית, והתבונה הישר, השכל
 בלחצים לעמוד נוכל לא דבר של שבסופו

ו ארצות־הברית, של והכלכליים המדיניים
 ש־ השטחים כל את ולפנות להיכנע ניאלץ
 אין הרי לערבים. להחזיר יחליט ניכסון

 גם להתעקש שנמשיך הדעת על להעלות
 חלקי־ הפנאטומים, משלוחי ייפסקו כאשר

 מסתתר מה כן, אם והדולארים. החילוף
? ישראל של חוצפתה מאחורי

אפשרויות. מיספר קיימות
 אומגה- פצצת ברשותנו מצוייר, אולי (א)

 מפצצת קטלני יותר הרבה משהו מינוס,
שט המצאה איזו יודע מי מימן. או אטום

 במפעלי להמציא היהודי הגניוס מסוגל נית
ה יודעות אולי ? שלו החשאיים הטקסטיל
ה ההרס פוטנציאל על הגדולות מעצמות
 הסיבה וזו שלנו במחסנים המצוי גלובאלי

ולהפ לקיר אותנו לדחוף מעזים הם שאין
 שיחיי־ה־ את שיערערו לחצים עלינו עיל

 לאמריקה הצענו אולי ? שלנו הנפשי מישקל
 שתעמוד בתנאי שלנו, האומגה־מינוס את

י ערב ארצות עם במאבק לצידנו
 נסיגה על החלטנו מזמן כבר אולי (ב)
העק הסירובים, ההתמקחות, וכל מלאה
 תרגילי־הטעייה אלא אינם והדחיות שנות,

 עבור לקבל שמטרתו מדיני, במישחק־פוקר
 שאפשר ביותר הגבוה המחיר את הנסיגה
 האמיתית המטרה אם י מאמריקה לסחות

ארצות־ עם צבאית בברית לזכות היא שלנו

ההתבוללות קורבו
 באוניברסיטת שנערכה בשיחת־היכרות,

וקבו השחורים״ ״הפנתרים בין תל־אביב
 סטודנט סיפר שי״ח, חברי סטודנטים של צה

ש הרבים הקשיים על ספרדי ממוצא אחד
בחב להקלט בידו שעלה עד עליו עברו

הישראלית. רה
כדי הקרבתי שאני מה יודעים לא ״אתם

 וזרם מכסימאליים מענקים פלוס הברית,
 אז כי מתוחכמים, כלי־נשק של בלתי־פוסק.

 המפות ישראל, של הסרבניות הכרזותיה כל
 בענין דיין של הכרזתו ואפילו המצויירות

מת השלום, על שארם-אל־שייך של עדיפותה
הגיון. שהוא איזה לקבל חילים

 הממשלה אולי זה. ולא זה לא ואולי (ג)
 שתוכל חושית והיא מדעתה, יצאה פשוט

 ולהילחם אמריקה של הלחצים נגד לעמוד
כולו. העולם נגד

 של ביקורו על יפה סיפור לי מזכיר זה
 ששת־ מלחמת לאחר מייד בתעלה, אשכול
 שפת על בעמדו הראשונה, שאלתו הימים.
מת לא שלנו הבחורים למה היתר, ד,סואץ,
 חיוך החליפו אותו שהקיפו האלופים חפרים.
 מהם אחד אמר סיפור אותו ולפי ביניהם,
מצ ערי ? להתחפר מה ״בשביל :לבסוף

יפ הם אם היד. כף על לנו מונחות ריים
 איס־ סואץ, את להם נחריב בהפגזה, תחו

 לא הם ופורט־תאופיק. פורט־סעיד מעילייה,
עכשיו.״ איתנו להתחיל יעזו

 ״אתם : לאלופים ואמר אשכול חייך ואז
 מה אבל נורמאליים. הם המצרים אם צודקים

?״ נורמאליים לא הם אם יקרה
 לשאול אולי, ניתן, נבונה שאלה אותה
 שמץ שלנו לממשלה יש אם עלינו. עכשיו

לאמרי להיכנע תיאלץ היא ישר, שכל של
 ואולי טירוף, איזה בנו נכנם אולי אבל קה,

 וברית־ד,מועצות אמריקה על מאיימים אנחנו
 לניכסון שזר הגיש אולי י הזה בטירוף

 ״תמות המשפט כאשר במתנה, מהודר תנ״ך
עבה? בקו מודגש פלישתים״ עם נפשי

 אני כאן. מתרחש מה מבין לא אני אחרת
מבין. לא באמת

 בצער, אמר הוא בהברה,״ להשתלב
המאזי מבין אחדים על־ידי נשאל כאשר

״הקרב :הבחור אמר הקריב, הוא מה נים
שלי.״ העין את תי

 זו דרמאטית שהכרזה התמהון למראה
 :הבחור הוסיף הקהל, אצל עוררה

שלי.״ במיבטא ״העין

אחידה תלבושת בענייו
 נתפנה זה גליון של המכתבים במדור
 והחשוב, הארוך למכתבו מקום די סוף־סוף
מילר. מרדכי בשם מורה של לדעתי,
והשמינ השביעיות לתלמידי ממליץ אני

מ זה, אינטליגנטי מכתב בעיון לקרוא יות
 ודאי המעסיקה בבעייה עוסק והוא אחר
אחי תלבושת והיא: מהם רבים

ימ שהשבועון משוכנע אני דה.
 התלמידים בתגובות עניין צא

לפירסומם. וידאג זה, למכתב
 קונפורמיזם של הנושא על

ה בעיית עם שנתעורר חברתי,
לכ היה ניתן האחידה, תלבושת

 שעוד בטוח (ואני רבות תוב
 יורשה אך בענין). לעסוק נחזור

 הערות להעיר בינתיים לי,
מספר.
 כקונ־ שהמורה, מולר מר עם מסכים (א)

המקצו בעלי משאר שונה אינו פורמיסט,
ש מבלי זה במצב שינוי יתכן ושלא עות,

 אני חברתי. שינוי של פונקציה יהיה הדבר
 ממהנדס, מאשר יותר ממורה ודורש מצפה

בחנ שהמורה, משום ועורך־דין, חבר־כנסת
 השינוי את לחולל יכול תלמידיו, את כו

תש ממנו המעיין על מופקד הוא החברתי.
ערכיה. את בעתיד החברה אב

 הכרוכה שהעדריות, בהחלט מסכים (ב)
מ שבעתיים קשה ,,אופנה״, אחר ברדיפה

אחת לא אחידה. בתלבושת הקשורה זו

הקונ מכבש נגד ולדבר לכתוב לי נזדמן
 חל זה שבשטח לי נדמה הזה. פורמיזם
 לביטול צועד והעולם לאחרונה, שיפור,

 בביטוי״ ולתמיכה האופנה, של חשיבותה
עצמי.
ש הטענה את לקבל מוכן אינני (ג)

בתלבו מסויים חיוב יש
מס־ שהיא משום אחידה, שת
והכל הסוציאלי הפער את וזה

 ברל עם יחד התלמידים. בין כלי
 בזכות לדבר רוצה אני כצנלסון
 מוטב הטיח. ובגנות המבוכה
בי לידי יבוא הסוציאלי שהפער

 להעלים מאשר בבגדים גם טוי
תל ראינו אילו הזו. האמת את

ו יתכן לבושי־קרעים, מידים
תשומת־ יותר מקדישים היינו

 התלבושת שפטנט גם מה העוני. לבעיות לב
ה הפער את לסגור מצליח אינו האחידה

המעמ הבדל את ועשירים. עניים בין קיים
ודמי־הכיס. הכריכים לפי גם לראות ניתן דות

 לאפשר שיש דעתי על עומד עדיין אני (ד)
 בעזרת גם אישיותם את להביע לתלמידים

 של תפקידו השאר, בין ותספורת. לבוש
המטומ העדריות על להצביע הוא המורה

 ביטוי ולעודד שהיא, כל שבאופנה טמת
 לפי וחולצה כלשהוא, מצבע מכנסים עצמי.

 בהכרח עולים אינם התלמיד, של בחירתו
אחידה. מתלבושת יותר

לחוק מעל הכנסת חברי
 אחת אומרת החוק, בפני שווה אזרח כל

 ששווים אזרחים מאשר חוץ היפות, האגדות
שווים הם למשל. חברי־הכנסת, כמו יותר.

 באמת שהם משום לא החוק, בעיני יותר
 משום אלא במדינה, אזרח מכל יותר שוזים
החוק. את מחוקקים שהם
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ב למשל, להחליט, יכולים חברי־הכנסת
עלי חל אינו מס־ההכנסה שחוק קולות רוב
 באולם לשבת נכונותם שעצם משום הם,

 תרומה היא בשבוע, פעמים שלוש המליאה,
 לא אפשרי הדבר תיאורטית למדינה. מספקת

חסי חוק של קיומו מאשר פחות
ה חברי־הכנסת, נות

בל אותם משחרר
 קנסות מתשלום בד
תנועה. עבירות על

 23 לאחר ואם,
ה ניצול של שנים
 קם לרעה, הזה חוק

 כמי נודע משפטן
 האוזנר גדעון מר

תי להכניס ומציע
ש כדי בחוק קון
ה חבר־כנסת גם

 מכוניתו את מחנה
 בכל או מדרכה על

 ישלם חניה״ ״אין תמרור מוצב בו מקום
 מתלכדת מיד — אחר אזרח כל כמו קנס
ב ומבטלת לשמאל, עד מהימין הכנסת, כל

הקטלנית. ההצעה את קולות רוב
 שחברי־ החסינות לחוק היחידה ההצדקה

 שנב־ ברעיון נעוצה לעצמם, חוקקו הכנסת
 מתביעות מוגנים להיות חייבים חרי־העם

 אופן דעתם, בהבעת הקשורים עניינים על
ל אפשר במה תפקידם. ומילוי הצבעתם

 על קנסות מתשלום שיחרורם את הסביר
? חנייה עבירות

 מחנה שהוא לטעון יכול חבר־כנסת אם
 את עליו להקל כדי אטור במקום רכבו את

שופ גם הרי הציבור, כלפי חובותיו מילוי
חשמל שרברבים, עורכי־דין, רופאים, טים,

 משוח- להיות זכאים ועובדי־תברואה אים,
מבין אינני חנייה. קנסות מתשלום רררים
חברי־הכנסת טובים במה ואופן פנים בשום

 את הם אף המשרתים למשל, מעיתונאים,
הציבור.

אומרים. אתם לעשות, מה אין אבל
ברירה. אין זה. ככה

או שהחוק מה זה
 לא החוק ואם מר,

בעיניך, חן מוצא
אח בממשלה תבחר

הב בבחירות רת
רבותי, אבל אות.

ה הספציפי בעניין
 הבדל כל אין זה

 תנהיג ממשלה איזו
 כשהדבר העם. את

 של לכיסם נוגע
מתגב חברי־הכנסת

 המפלגות כל רות
שביניהן. האידיאולוגיים ההבדלים על

לע ניתן שמשהו חושב אני זאת, ובכל
 אוייב נגד לעמוד תמיד תוכל הכנסת שות.
 לא היא אבל האוזנר, גדעון מר כמו יחידי
 עויינת. דעת־קהל נגד רב זמן לעמוד תוכל
 נקבעת אינה שדעת־קהל להבין הזמן והגיע

 למערכת ומכתבים מאמרים הרצאות, על־ידי
 ולקרוא לשמוע התרגלו חברי־הכנסת בלבד.

 שריינו הם זה בעניין גם נגדם. השמצות
בחסינות. עצמם את

 הבלתי־ החוק את לתקן יכולים אנחנו
 יסרב מאיתנו אחד כל אם הזה דמוקראטי

 זה שעונש עד עבירת־חנייה, על קנס לשלם
ב זה חברי־הכנסת. כולל כולם, על יחול
מאד. פשוט אמת

יהודית בריונות
ש העיתונות על־ידי נתבשרנו שבוע לפני

 להגנה ״הליגה של סניף נפתח בירושלים
 מאיר הרב של ובהנהגתו מיסודו יהודית״,

בכת נאמר הירושלמי, הסניף חברי כד,נא.
הג קרבות־רחוב, של באימונים יעסקו בה,
קארטה. ותרגילי עצמית נה

 קרבות־ קטנה. שאלה לי יש אחד. רגע
 בפני — עצמית הגנה ? מי עם — רחוב

 בחוצות יהודים תוקף מישהו האם ? מי
 בתי- כאן שורפים הגויים האם ? ירושלים

 איזה ? יהודי ברכוש פוגעים או כנסת,
המצדי לאחרונה, כאן נערכו רחוב קרבות

יהו להגנה ״הליגה של סניף הקמת קות
? ישראל במדינת דית״

 מסוגלת לא כבר שלנו המשטרה האם
? ורכושם היהודים חיי על להגן
?כאן קרה מה
 אינה יהודית״ להגנה ״הליגה אולי או
 בוגדים), (דיכוי ד״ב ארגון של סניף אלא
 ה־ אולי ? בירושלים לאחרונה הוקם אשר
 נגד באמצעי־אלימות ולהשתמש לרדוף כוונה

? שונות הפוליטיות שהשקפותיהם אזרחים

 כמו תכריז, יהודית״ להגנה ״הליגה גם האם
שיהו נסבול ״לא מד״ב, האלה הפאשיסטים

 הזכויות ממלוא ייהנו ישראל שונאי דים
 אותן וינצלו נותנת, שלנו שהדמוקראטיה

?״ המדינה ואת צה״ל את להשמיץ כדי
 שהיא, צורה מכל לאלימות מתנגד אני

 חופש־ על להגן תוכל לא המשטרה גם אבל
שיש האזרחים ועל בפומבי, הדעה הבעת
אנ וגם יתכן זו, דמוקראטית בזכות תמשו

״לי להקים ייאלצו הזו במדינה השמאל שי
 יתאמנו שחבריה הדמוקראטיה״, להגנת גה

קאראטה. ותרגילי עצמי הגנה בקרבות־רחוב,
 אשר הממשלה, חברי שגם משוכנע אני

 ברעיון כ״בוגדים להגדירם ניתן לאחרונה
 ומי החדשה. לליגה יצטרפו הארץ״, שלמות

 אשר בעצמו, הרמטכ״ל אפילו אולי יודע?
 השמועות בעניין ועדת־חקירה למנות העז
 עזה, בתושבי צה״ל חיילי התעללות על

? כ״בוגד״ ד״ב על־ידי יוכרז
 נוכל העצמית״ ״ההגנה שבשטח בטוח אני
 מסוגל כהנא שהרב ממה יותר ממנו ללמוד
לחסידיו. להציע

מדעי סקור
העיתו לנו מודיעה כך משרד־הבריאות,

 רק היא שהזנות שבוע לפני קבע נות,
 לפי מחלות־מין. בהפצת בארץ מישני גורם
 מהגברים אחוז 20 עד 10 רק שנערך, סקר

יצ באמצעות במחלות־מין נדבקו החולים
אניות.
 אפשר״לסמוך :אתכם שואל אני אז נו,

 הם מה ? משרד־הבריאות של הסקרים על
חוש הם ? האלה הגאונים לעצמם, מתארים

 אדם סתם או נניח, ממשלתי, שפקיד בים
 נזקק שהוא הרופא בפני יודה ונאה, צעיר

 איש־ ,קיבוץ חבר צר,״ל, קצין האם ? לזונות
 ללחצים הנתון נשוי, אדם כל או עסקים

 במישחקי המשתתף המקובלים, החברתיים
לפ להודות מוכן יהיה המוסריים, הצביעות

הסק המדרגה לשפל ירד שהוא הרופא, ני
 המקצועיים לשרותיה להזדקק ונאלץ סואלית

זונה? של
 של מינימלית הפעלה !רבותי הגיון, קצת

היו פשוט בהגיון ושימוש־מה כלי־החשיבה

להת ה״מדעי״ הסקר עורכי את משכנעים
 לא הרי החולים. להצהרות בספקנות ייחס
 להבין כדי ופסיכולוג, רופא להיות צריך

ל יבכר תמיד במחלת־מין חלה אשר שאדם
 בעיקר הגונה. אשה על האשמה את הטיל

 שמה את לגלות אותו מכריח אינו שאיש
המחלה. מפיצת של

 לא הגברית והצלחתו העצמי כבודו (א)
 על־ידי (.ב) זה. קטן שקר על־ידי נפגעים
 כמוהו, ״הגוונים״ באנשים האשמה הטלת

 שלו, הפרטי רגש־האשמה על מקל הוא
טובה. בחברה עצמו את ומכניס
 משרד- של הנאיביות את להבין לי קשה

 מאחורי מסתתרת כן אם אלא הבריאות,
ו מוסרית מדיניות איזו זה סקר פירסום
בציי ,משרד־ד,בריאות אולי חדשה. חינוכית

 עם יחסי־מין בקיום הטמונה הסכנה את נו
 הציבור בפני להמליץ מבקש הגונות, נשים

? לזונות הזדקקות על
י פר, קורה מה


