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מעניין לציין את דעת התורה על פרשת
פיתחת־רפיח — עקרבה — איקרית —
בירעם .בפרשת השבוע ,שופטים )דב
רים י״ד ,כ׳( נאמר :צדק צדק תרדוף,
למען תחיה וירשת את הארץ וכר.
ואומר ר׳ שמחה בונם מפשיסתה :מדוע
נאמר פעמיים צדק? כנגד אלה הגורסים
שהמטרה מקדשת את האמצעים .על ה
צדק להעשות ב א מ צ ע י ם צ ו ד ק י ם .
למען תחיה וירשת את הארץ .למען דעת
כל אלה המביאים הוכחות מן הקדמונים
על זכויותינו :הן מותנות בצדק בו אנו
נוהגים .גם עצם חיינו מותנים בזה!
אריה לכנה ,רמת-גן.

זיר קו ר ס שט ל ח ו ב ל י ם
מ ת ק בלי ם  :משוחררי צה״ל ,בעלי ה שכלה תיכונית של  10שרות לימוד
לפ חו ת במגמה ריאלית או  11שנות לימוד בכל מגמה תיכונית א חר ת,
בעלי בריאות וראיה תקיני ם.

ן! סכנה

* קו ר ס שט לקציני מבונה

כיטחונית

מ ת ק ב לי ם  :משוחררי צה״ל ,בעלי ה שכלה של  3שנים בבי״ס מקצועי
או בעלי השכלה תיכונית של  10שנות לימוד לפחו ת במגמה ריאלית,
בעלי בריאות ת קינ ה.

עקירת אזרחי ישראל מכפריהם בתום
 ,1948שדידת אדמותיהם והרס כפריהם
מהווה לא רק עוול משווע כלפי אזרחי
ישראל הערבים אלא שהיא מסכנת גם את
הבטהון לעין ערוך יותר מאשר המשך
חייהם בתוך כפריהם.
הטענה שישוב יהודי המוקם על חור
בות כפר ערבי הינו ערובה לביטחון היא
טענת־סרק .כי החקלאים הישנים בלילות
אינם מהווים מכשול למסתננים ,ובקושי
רב מסוגל שומר או שניים למנוע הס
תננות עויינת לתוך גבולות המשק ,מבלי
כל אפשרות כמובן להגן על המרחבים
מחוצה לו .רק הצבא מסוגל לשמור על
הגבול מהסתננות כזו.
לעומת זאת הופכים את ״הנפקדים״ ה
אלה לאוייבים מושבעים של מדינת־ישר־
אל ,ומכיוון שיש להם חופש תנועה הרי
באפשרותם לבצע פעולות עויינות בכל
מקום בארץ.
ברור גם שכל זמן שחיים בתוכנו נפ
קדים אלה ,כל הדיבורים על שוויון אזרחי

זיר קו ר ס לקציני רדיו
מ ת ק בלי ם  :משוחררי צה״ל ,בוגרי ב תי ״ס מקצועיים של  4שנות לימוד
במגמת רדיו־ אלק טרוניקה או בוגרי קו ר סי ם צבאיים מקבילים ,וכן
בעלי תעודה של אל ק טרונ אי מו ס מ ך )סוג  2לפחות( ,בעלי בריאות
תקינ ה.

* קו ר ס לקציני ח ש מ ל
מ ת ק ב לי ם  :משוחררי צה״ל ,בוגרי ב תי״ס מקצועיים במגמת חשמל,
מ סיי מי  3שנות לימוד בנושא חשמל )קורסי ם ,פנימיות טכניות( או
מסיי מי  10שנות לימוד שעבדו  3שנים בבתי מל אכ ה אלקטרו־מכניים,
בעלי בריאות ת קינ ה.

הקורסים לחובלים ולקציני מכונה נפתחים מדי חודש על אוניות .הקורס
לקציני רדיו)שיפתה בספטמבר( והקורס לקציני חשמל )שיפתח באוקטובר(,
יתקיימו במכון להכשרה ימית בעכו ומספר המקומות בהם מוגבל.

פרטים נוספים והרשמה :
בחיפה — ברשות לחינוך והכשרה ימיים ,רח׳ נתן )קייזר־
מן(  ,11קו מ ה ג' ,ליד כיכר פריס ,בי מי ם א' ,ב' ,ג ,,ה׳ בשעות
 14.00— 8.00ובימי ו׳ בשעות ; 12.00— 8.00

בתל-אביב — במשרדי החבל הימי לישראל,
 ,15קו מ ה ג׳ ,בימי ד׳ בשעות . 13.00— 9.00
עולים חדשים יוכלו לפנות ישירות למשרדי
רח׳ הנמל  , 2חיפ ה.

החבל

הימי לישראל
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צ 1דכ
מאמרו של ד״ר ישראל אלדד )שייב(
״עשירי אויביך קודמים לענייך?״ )ידיעות
אחרונות (11.8.72 ,זעזע אותי .בין שאר
דברים גזעניים המזכירים במידה מדהימה
את תורת הגזענות הנאצית ,כותב ד״ר
אלדד כי עלינו לסרב לקבל חולים ערביים
לבתי־החולים ,כי חולים אלו תופסים מקו
מות שאחר־כך יהיו חסרים ליהודים.
כסטודנט לרפואה אני רואה במילים
אלו פגיעה חמורה ועלבון צורב נגד צי
בור הרופאים בארץ .האם עלינו לתת ל
יצור אנושי למות או להתייסר במכאובים
רק בגלל שהוא ערבי? האם אינו יודע
ד״ר )אני מקווה שלא לרפואה( אלדד ש
הרפואה היא יעוד שמטרתו הבאת תרו
פה לסובל בלי הבדל דת גזע ומין?
האם אינו קיים חוק כלשהו המאפשר
תביעה משפטית נגד מסיט למעשי פשע
גזעניים?
אני קורא לכל סטודנט לרפואה כרופא
לעתיד בפרט וכאדם בכלל לקבל בזעם
ובשאט־נפש רעיונות אלו של מר אלדד.
יעקב וידכפדד ,טבריה

 ₪המלאך
שהקיא?
״העולם הז ה״  ,1823״מה קר ה
ב א מ ת ! ״ איך הגיע הכתב בת
מונה ל מירפס ת דירתו של ״שול-
מן י של ם״י

לא מצליח להתבהר לי איך הכתב של
כם ,אבי שחק ,הצליח להיתלות על המיר־

״העולם הזה״  1824איגרת לקור א על אבי הפל מ״ח יצחק שדה.

לנו חו תך תוכל גם למלא התלוש המצורף ולשלוח לת.ד 1909 .חיפ ה.

לכבוד
הרשות לחינוך והכשרה ימיים
ת .ד ,1909 .חיפה.

עלבון

החץ הגנוב

רח׳ א ח ד העם

תאריך

כלפי הערבים הינם שקר וכזב.
למען תיקון עוול משווע זה יש הכרח
לשקם את כפריהם ההרוסים ולהחזיר את
בעליהם לשם ,תוך הפרשת חלק מאדמו
תיהם המופקעים למען כפרים משוקמים
אלה.
חיה נוימרק ,חולון
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התפלאתי לקרוא במדור קורא יקר בשבוע שעבר את החץ הארסי ששילחתם
לעבר סילבי קשת ,על כך שרשימתה על יצחק שדה שהתפרסמה בהארץ לפני חמש
שנים הסתמכה על רשימה שפורסמה בהעולם הזה לפני עשרים שנה .אני מודע
לחשבון שיש לכם עם סילבי קשת ,אבל יחסכם זה אינו צריך לסנוור את עיניכם.
כל רשימה או הערכה היסטורית מסתייעת במקורות או במיסמכים .איני רואה כל
פסול בכך אם באים  15שנים אהרי מותו של אדם ומסתמכים על הערכת אישיותו
בחומר שפורסם מיד אחרי מותו .כל עבודת מחקר נעשית בצורה כזאת.
א .אשל ,תל־אביב
• המדובר אינו בסימוכין או סיוע אלא בהעתקה מילולית ,מדוייקת להפליא,
תוך שינוי ביטוי פה ושם ,של אלפי מילים ללא ציון המקור ,בניסיון ליצור את
הרושם שזוהי רשימה שנכתבה על־ידי.כותבתה .רובה המכריע של הרשימה ״יצחק
שדה — האדם״ שהתפרסמה במדור חץ מקשת בחתימתה של סילבי קשת בהארץ
ביום  25.10.67אינו אלא העתק מדוייק של הרשימה ״יצחק שדה — מותה של תקופה״,
שהופיעה בהעולם הזה ב־ ,28.8.52כפי שיוכל הקורא אשל לעמוד מהשוואת קטעי
הטקסטים של שתי הרשימות המובאים להלן .אלו הן מובאות בודדות מתוך גניבה
ספרותית של אלפי מילים .המדובר אינו בהעתקת עובדות היסטוריות בלבד אלא
גם בהערכות וניתוחים.

*

הפנקס הפתוח

בשנותיו האחרונות החלים שדה
להצטרף למפלגת לאיש הבלתי מפ
לגתי באה ההכרה במסקנה ישירה
מלקח פירוק הפלמ׳׳ח וסיבותיו .ומא
חד שהסיק את המסקנה ,הלד עד
הסוף ,כפי שעשת זאת תמיד.

״העולם הזה״ 28.8.52
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* ה ע ו ל ם ה זה״ .ש ב ו ע ו ן ה ח ד ש ו ת ה י ש ר א ל י *
המערכת והפינהלה :הל-אביב .רחוב קרליבך  ,12מלסון ,260134
תא־דואר  ♦ 136מען מברקי :עולפפרם ♦ .הדסוס החדש״ בע״ם,
ת״א ,רה׳ בןיאביגדור • הפצה :גד בע״מ ♦ גלופות :צינקוגרפיה
כספי בע״פ • העורך הראשי  :אחיי אבנרי • המו״ל  :העולם הזה בע״מ.
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״הארץ" 25.10.67
״ ,״■ העברת
מסביב למדורה נוצר משהו אחר .י
פרי יצירתו האישית של יצחק שדת
המפקד העברי .מוצר יחיד במינו ב
עולם טלו .מפקד שישפיע על אנ
שיו כפי שהשפיע שדה עליהם .לא
באמצעות הפקודה והציות העיוור,
אלא כתיד זהות אידיאית מוחלטת־
עם מטרת .הפקודה ונותן הפקודה.
המפקד .ראשון בין חברים ,שותף
לסבל הטוראי ולשמחותיו .אנושי.
ענדו:,סט

״העולם הזה״ 28.8.52

״הארץ״ 25.10.67
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