
מכתבים
למערכת

משי״ח פרשתי מדוע
 וגדרך ילדותי ר בטיח הגעתי לטוי״ח

 של אלימח בהפגנה השתתפתי מקרה.
 על שולה, הגננת בנגד ד׳ עירוני גן ילדי
 ב- להשתמש השרירותי איסורה רקע

כשי נעצרנו הסקה. כחומר הגן כסאות
באו ועוד באחורינו, הוכינו ילדים, שה
 המקומית המועצה בעלון פורסם יום תו
קיצו אלמנסים אירגנו ההפגנה את כי

הנידון. בגן ומצפן משי׳׳ח ניים
 עד מרובה חשיבות לכך ייחסתי לא

 עם שוב, נעצרתי שנה באותה ג׳. לכיתה
ההפ בעקבות הכיתה, מתלמידות כמה
המנהל נגד הדתי בביה״ס שערכנו גנה

חנקין יהושע מצפניסט
 שובים. ולמעשים לבגרות אותנו שהביא

הש ומצפן שי״ח אנשי כי נודע בעיתונות
בהפגנה. תתפו

 אירגונים לאותם דרכי היתה מכאן
 לולא בהם נשארת ודאי והייתי סלולה,

החבר. כתפי על המושל ההפגנות עומס
העצ יום בשבוע רק — וחשוב צא
 ב- העיתונים, לדברי השתתפתי, מאות
ב 21 במסולה, 17 מהם הפגנות, 3741
 בית־חכנסת גבאי של (שביתת־שבת אילת

ה הגנת חוק נגד הפגנה משה״, ״אוהל
 משאיר כזה פיסי מאמץ כי ברור דייר).

המשט שאין עוד מה עיקבותיו, את בי
כלשהי. מאמץ תוספת משלמת רה

 וקוראת משי״ח פורשת הנני לכך אי
ה הצעירים, הזוגות הסטודנטים, לכל

נה נטורי-קרתא, הבתים, בעלי פנתרים,
 הרמט- בני נמלים, נמלים, עובדי גים,

 ציונים רופאים, אחיות, אלופים, כ״לים,
 ומצפן שי״ח חברי ושאר יהודים כלליים,

 אל גוי עוד ישא ולא בעקבותי. ללכת
אלה. יהודי אל ויהודי חרב גוי

חיפה דב, פועה

חשבון בואו
 כהונתו בתקופת כי קראתי בעיתונים

 חיל-האוויר כמפקד הוד מושי האלוף של
 כ- אויב. מטוסי 623 החיל ע״י הושמדו

 בתערוכות קבוע וכמשתתף ותיק אספן
מטוס האם לדעת רוצח הייתי ״תחביב״,

ב כלול, אינו או כלול, הלובי הנוסעים
 לכל מעבר הוכח, והרי תנ״ל, רשימה

ז אויב מטוס היה שהוא ספק,
לון, אפן* צהלה סי

ידי מיסב לפי :המערבת תשובת
 ה־ ברשימה שהזכרת המטוס נכלל עתנו
 4 כהשמדת חושבה שהשמדתו אלא נ״ל,

ברורות. לכך והסיבות קרב, מטוסי
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:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 הוקרה תעודות ושתיים עשרים
ולדות למסילות הוענקו

לפתרון!הבעיה הדרך זו זוארץ: ד״ר
 ל־ תעודות־הוקרה 22 הענקת בעקבות

להע הוחלט בחיל־האוויר, מטוסים מפילי
 ערביות לנשים גם תעודות־הוקרה ניק

 השומה ,בשנת ומעלה, אחד ולד שהפילו
האחרונה.

הד״ר העניק אי-שם, שנערך צנוע בטכס

הת את המשיבים, בשם זוארץ, מלכיאל
 את נס על והעלה המופלות לאמהות עודות

 הדמוגראפית הבעייה לפתרון תרומתן
הדורות. ופער

 עומד כולו ישראל ״עם אמר: בדבריו
 ועיזה. גבורה של זה גילוי נוכח נפעם
 לנו וחלילה לשלום שפנינו שכנינו ידעו

גרידה.״ בעייה כאל זו לנקודה מלהתייחס

 ג׳אמילה הגב׳ בירכה האמהות בשם
 ולדות- חמישה השנה שהפילה מאפיש,

בקרבות־אוויר). (כולם אדיב,
 חבילות- לאמהות הוענקו הטכס בתום

 חברת מתנת מעוטרים, טמפונים של שי
 בימת- מול גאה בצעידה חלפו והן טנפו,

 את שניגנה התזמורת לצלילי הכבוד,
תשמח.״ אל אויבך ״בנפול המארש

התנצלות

 ■רואים אנו המיצעד הצלחת לאור
 קוראינו, בפני לעצמנו.להתנצל חובה
 העוול על כולו, ישראל עם ובפני

 נגד דברי־בלע בכותבנו להם שגרמנו
המיצעד.

 העצומה והתלהבותו העם התלכדות
 טעינו אכן כי לגז, הוכיחה המיצעד מן
 עם הינד ישראל עם כי נוכחנו —

 כאיש ומתלכד צבאו את האוהב נפלא
ועוצמתו. כוחו סביב אחד

 הוא הצעיר גילנו אם כי זאת, אין
 נותר ולא ולהטעות, לטעות לנו שגרם

ומחילה. סליחה לבקש אלא לנו
 מיכאל כ.

 מרמרי חנוך
 ניב קובי

פידון אפרים

 זוארץ ד־ר
לחופשה

 200״ עורך ז״ל, זוארץ מלכיאל ד״ר
במטולה. קצרה לחופשה יצא הארץ״,

ה 200״ ימשיך לעיל הנאמר למרות
כהרגלו. להופיע ארץ״

 באיזוו גבור תקויות
בית־שאן עמק

מנ חילופי־אש על מוסר הצבאי כתבנו
ה הבוקר משעות החל ובינוני קל שק

 בית- שבעמק טירת־צבי באיזור מוקדמות
 פיקוד־הצפון לוחמי בין הירי, חילופי שאן.

 מיספר לאחר החלו פיקוד־הסרכז, לאריות
נפגעים. על ידוע לא מתיחות. ימי

ה כי סבור, פיזמונים לענייני פרשננו
 הדיעות בחילוקי נעוצה לסיכסוך סיבה
 להנהלת המרכז פיקוד אלוף בין שהיו

 כי נודע, תשל״ג. והפיזמון הזמר פסטיבל
לאפ הפסטיבל ממארגני תבע זאבי האלוף

ב בו להופיע המרכז פיקוד ללהקת שר
בקש משנדחתה הצפון. פיקוד להקת מקום

 כלל להופיע לא ללהקתו האלוף הורה תו,
 גבעת־ השיר את להשמיע ולא בפסטיבל,
בת שאהבנו. השירים במסגרת התחמושת

 כי הצפון, פיקוד אלוף הודיע לכך גובה
 מתוקלו־מתוק־ השיר את תשיר לא להקתו

 ושערים. שירים התוכנית במסגרת לו
 אילוף־ נבחרת כי הודיע, זאבי האלוף
 צה״ל מאליפות פורשת פיקודו של החיות

 פיקוד נבחרת בה תשתתף אם באילוף,
 שני בין הגבול נסגר מכך כתוצאה הצפון.

 שהגיעה — המתיחות והחריפה הפיקודים,
היזם. של בחילופי־האש לשיאה

 מאמצי כי נמסר, חיל־האוויר ממיפקדת
נו (כידוע נמשכים. הפיקודים בין התיווך

בסיכסוך, נייטראלית עמדה חיל־האוויר קט

גנדי זאבי) (אינני מהטמה

 בתיבת־ השבוע, הופיעה ותזמורתו מאחר
הח מפקדו כי נמסר, התנגדות). בלא נוח,
 ראש־ה־ אצל עתה עושה החיל של דש

ללה תאפשר כי לשכנעה, במאמץ ממשלה
 לי יש בשירה להופיע המרכז פיקוד קת

 אנסים שירי בפסטיבל בסיירת־פנס אנס
תשל״ג.—תש״ח

ת אני א שך נולדנו ו מא
מאשך, נולדנו ואני את
בתש״ח. נולדנו ואני את

נשך, קצת ואבא התפתלה אמא
משך. הוא ושמה התעקשה היא פה

וממושך, אלים קשה, היה הקרב
חת, ללא באומץ נאבקה אמא

לתש״ט. נדחינו כמעט או-טו־טו
במטרה, דבקות הוכיח שאבא מזל
הירפה, ולא (המוסרית) עליונותו את ניצל

.. . אז ו
— לעולם זאת נשכח לא

שנייה, באותה גמרו והמנדט אבא
— קם וכשאבא

המדינה. קמה


