
מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 ביהודה להתנחל אמונים״ ״גוש אנשי של
? בשלום לחיות מזכותנו גדולה ושומרון

גבעתיים פיכמן, רמי
ההמשך" ל״דור המשך
 יצחק ח״ב של ההופעה על לידיעה בקשר

 של ההמשך׳ ״דור בפני הח״מ ושל פרץ
 ,1936 הזה (העולם הליברלית המפלגה

 כספי שענין להעיר ברצוני תשקיף) מדור
ו־ ,בפגישה הועלה לא כלל ההסתדרות

שוכר ח״ב
ההסתדרות כספי

 זו. לסוגיה התייחסנו לא גם ממילא כמובן
להצטער. יש כך ועל שהוטעיתם נראה

תל־אביב שוגל, זלמן ח״כ
 נמסר האמורה הפגישה על הדיווח •

 ההמשך״ ״דור חברי על־ידי הזה להעולם
פגישה. באותה חלק שנטלו

ר לא די ס כ פי הכל
השו קלט, בוואדי מתנחל תמונת ראיתי

ש בצורה במקום, תעלת־המים ממי תה
ל להצטרף לו מאפשרת ה־תה לא בוודאי
 למרות במדיינים, הלוחם גדעון של מחנהו
 למדתי זאת מלבד כיפה. חובש שהוא

(העו ההתנחלות על שלכם העיק מכתבת
 המתנחלים כל כמעט כי )1937 הזה לם
 שעמדו החיילים שרוב בעוד אשכנזים הם

תמו האם עדות־המיזרח. יוצאי הם נגדם
ה על משהו מצביעה אינה זו עגומה נה

בישראל? העדתי פער
פתח־תקוה תפור, אכנר

 הלוגם המתנחל טועה. תבור הקורא •
תמו (ראה מתעלת־המים ידו בעזרת מים
 של מיבחנו את עובר היה )7 בעמוד נה

״כא מהמים, ישר ששתו אלה רק גדעון.
ממחנהו. נפסלו הכלבים," ילוקו שר

הנשיא
והחוק

 אוניברסיטת נשיא נאמן, יובל פרופסור
 כנשיא מתפקידו להתפטר חייב תל-אביב,

 דמוקרטית במדינה אדם כל האוניברסיטה.
ג ם י מ ב דעתו את ולהביע להפגין רשאי

ק ת ר ו ח . ה ר ד הס  הטיף נאמן יובל ו
 המתנחלים עם הזדהות בעצרת מפורשות
 על וליגלג החוק שמירת נגד בירושלים
 והחוק״. השילטון בשם לדבר ״המרבים

 אוניברסיטה, כנשיא לכהן רשאי אינו לכן
מקיים. אינו חוקיה שאת במדינה

רמת־גן ממלץ, מאיר
 יובל פרופסור דברי את ל-שמוע נדהמתי

ב ההתנחלות עם ההזדהות בעצרת נאמן
 לדיעות קשר כל בלא ושומרון. יהודה

 השטחים, לעתיד באשר שונות פוליטיות
 הבסיסי המצע כי לתומי לי היה נראה
 של הפוליטיים פלגיו כל מסכימים עליו
כמדי מדינת־ישראל של קיומה הוא העם,

 המכריע הוא הרוב בה דמוקרטית, חוק נת
 דבריו טירור. בשיטות העוסק המיעוט ולא
 חמורה כפגיעה נידמו נאמן פרופסור של

 הצדקת כאשר זו, הומאנית בתשתית
 הפועלים מפירי-חוק של פעולתם והילול
 השגת לשם מחתרת אירגון של בשיטה
 גילויה כתמיכה כמוה פוליטיות, מטרות

 של כנשיאו המישטר. כנגד אלימה בפעולה
ב ראשונה ממעלה תרבותי־חינוכי מוסד

 נאמן פרופסור של דבריו נראים מדינה,
 לנחוץ, מצאתי לכן יותר. עוד חמורים

אל לפנות וכאזרחית, זה מוסד כתלמידת
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