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ל רי וזג פו צי

 של גדול עדר ראיתי ,9.12.72 בשבת,
אח השאירו הם במקווה־ישראל. צופים
 גדול שטח על מפוזרת פסולת הרבה ריתם

 לליכלוך רגיל אני נטר. של הקבר על־יד
ם אבל הישראלים, של י פ ו צ ה  יהיו ש

מאמין. הייתי לא מלוכלכים כאלה
יוד לא הם כביש לחצות שגם נזכרתי

. כבישים חוצים הם : עים צה י ר  ויש ב
זה. הרגל בעד בחייו שמשלם מי

 את מדריכים מה לדעת רוצה הייתי
שי ולצווח קשרים מלעשות חוץ הצופים,

ברחובות! רים
 אותם: שיחנך מי אין מדוע לי ברור

 עזר הוא ב״ביטחוך! עסוק שר־החינוך
הספור לביטחון לדאוג לשר־הביטחון

 בשדה־ ולביטחון למינכן שנסעו טאים
.הטבח בליל לוד התעופה . .
 הכבישים את הצופים שיחצו — מצידי
 — שלהם לאמא איכפת לא זה אם בריצה.

 שהמקומות לי איכפת אבל שלא. בטח לי
 לשם. בא כשאני נקיים יהיו בארץ היפים

כשאתם אחולמניוקים, יה תשמעו, אז

ז הכדורגל במגרשי
 מספיק מחורבנת הישראלית הטלוויזיה

 יהרסו באשכים הבעיטות שאלופי בלי גם
!אותה

נתניה רוזן, נתן
 נימה ■

ממזרית
ממ ״סיבצע ,1837 חזח״ ״העולם
 של נישואיהם פרשת על זרים״,

לנגר. ומרים חנון והאחות האח
 גורן ״הרב מרעישה: בכותרת יצאתם

 חשובה ההלכה (ממתי ההלכה״ את אנס
הת וכר. ממזרים״ ״מיבצע כל-כך?) לכם

ב שנקטתם השלילית הנימה מן אכזבתי
 הרי מטעיני, אינו זכרוני אם זו. כתבה

ה הגורמים אחד והינו היה הזה העולם
הדתית. הכפייה נגד פעילים

 זה שצעדו ולומר להשיב כמובן אפשר
 כפייה של במיסגרת נעשה גורן הרב של

 על- נעשה שנעשה מה בעצם וכי דתית,
 בארץ הקיים המצב את להקפיא מנת

 הנהגת את להשהות או דתית, מבחינה
 נקודות לו בארץ. האזרחיים הנישואין

 הייתם הנ״ל, בכתבה מודגשות היו אלו
מאשר יותר ברוכה תוצאה משיגים בוודאי

דבג״ץ הכבוד כל
 מוכן שהיה בארץ היחיד המוסד

 אברהם הקשיש, היהודי על להגן
 בית־ הוא בורוקובסקי,

לצדק. הגבוה המישפט
קור מצא גורן הרב

 כדי וזקן, מיסכן בן
 הקואליציה את לטהר

ל וכדי הממזרית
החילו במימסד השתלב

 תוך — וזאת דתי, ני
 .הפשוט, ההיגיון ביזוי
 (שכל החילוני הרוב

 לו, זר ממזרים״ ״טיהור
 ימי של קדום כמישפט
החשוכים!). הביניים

הקי הדתי והמיעוט
 ולא הסכים, שלא צוני,
 מיש- למן להסכים יכול

 את גם המבזה כזה, פט
והתורה. ההלכה

 כיום, קיימים בישראל
 להכחיש נוכל לא וזאת
 קיום סובל שאינו חילוני, רוב כבר,

שאינו כחן חיתון, פסולי ״ממזרים״,

עגו ואשה גרושה עם להתחתן יכול
. להתחתן יכולה שאינה — נה . . כלל

המי קיים אחר, מצד
 לחיות הרוצה הדתי עוט
כמש פשוטו הלכה, חיי
 סובל ואינו — מעו

טי של ״אקרובטיקה״
 גרושות ממזרים, הור

וכוהנים.
הדתיות, המיפלגות

הקואליציה, בשיתוף
 שלא אבסורד, יוצרים

רב. זמן להימשך יכול
 למצב היחיד הפיתרון

הצ שני לטובת זה,
מוח הפרדה הוא דדים,
ומדינה. דת של לטת
צרי (וזאת התורה גם
 דד מנהיגי לזכור כים

המת הדתיות מיפלגות
אותה) לייצג יימרות

שעטנז. סובלת אינה
רמת־גן סטודנט, ממלון, מאיר

מטלון מאיר
הקואליציה טיהור

 לתוכו הכניסו בור, חיפרו לאכול, גומרים
 יש אדמה! עם וכסו שלכם, הטינופת את
 הזבל את קחו טובה: יותר אפשרות גם

 בסלון אותו ופזרו הביתה שלכם הפרטי
, השטיח. על

רט, חנן לדג  חולט גו
ה ■ ט עי כפרצו,? ב

הצופה

 כי המוחצת ההוכחה נתקבלה סוף־סוף
רג את לגמרי פשט הישראלי הכדורגל

 בשבוע שנערך הכדורסל, במישחק ליו.
 10,000 היו לישראל בלגיה בין שעבר
איש.

 כמות ראה ישראלי כדורגל מיגרש איזה
ז האחרון בזמן אנשים של כזאת

 המישחק מן העצם עד נמאס לאנשים
 והשחיתו* במיגרשים הביריונות הלקוי,

 שלא היחידים יות.
 הם עדיין זאת למדו
ה הטלוויזיה אשפי

הצו לפי ישראלית.
משד הם שבה רה

 ספורט מבט את רים
ו־ מוצאי־שבת, כל

 ביום השבוע מישחק
לח אפשר חמישי

 מכדורגל שחוץ שוב
 שום בארץ קיים לא

ושאין אחר, עיסוק רוץ
 בספורט תחום אף

בו. מתעניינים שאנשים
 אתלטיקה: קצת לראות נתחיל שלא למה

 שחייה, טניס, ג׳ודו, איגרוף, התעמלות,
כיום שמתנהל הזבל במקום שייט, קליעה,

 שבמילא גורן הרב על אישית התקפה
אהוד. אינו

ארה״ב לוס־אנג׳רס, כץ, אהרון
להם ■

ועונות
 על לא לחם, על לוחמים ״העובדים

בן־אהרון. יצחק דברי עוגות.״
 שעות חרבה עבדנו שנה חמישים לפני

 האם כמשמעו. פשוטו הלחם, עבור יום, כל
דומה? המצב היום גם

 ולוד, אשדוד כולל השביתות, כל האם
 בבית? לחם שאין מהסיבה כתוצאה באו

ראשורלציון כלומברג, מאיר

 נילויים ■

מרעישים
 חכרי- ״חם ,1841 חזח״ ״העולם

״צה״ל את נפורר :זו גי על !
הריגול. רשת של לוייה

 של הציור בשבילכם. הפתעה לי יש
עו אינו שפירסמתם- בתמונה כהן יחזקאל

 מכיר, שאני כמו נרקיס. מלון רקע על מד
 אז טוב, אותו מכיר ואני האיזור, את
 מלון הוא גם נס־ציונה, למלון הכניסה זו

 הציג אף ובו החשוד, הבחור הועסק שבו
מתמונותיו. תערוכה
 שפיר- תמונה אותה — קטן פרט ועוד
 נוף כלל איננה יחזקאל, של ציור סמתם,
 הרי של עט רישום אם כי שמן, בצבעי

ירושלים.
אי־שס — אי־פה כתני?!, ש.

1842 הזה העולם


