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מכתבים
)8 מעמוד (המשך
 והצער ,יום־ד,כיפורים מילהמת אחרי זזקבע

 מזגו ייבדק שאם היא זה, נושא על לכתוב
 זו, במילחמה שנפגעו משרתי־הקבע מיספר
 צה״ל, כלל מתוך מהווים שהם לאחוז ביחס

ב קטן הנופלים שמיספר בוודאי יתברר
 משרתי־הקבע של היחסי מהאחת הרבה

בצה״ל.
 מעין לאנשיו מעניק שצבא־הקבע מכאן

ביטוח־חיים.
 לחתום שמוטב החישוב, את עושים רבים
 לא ובילבד לשירות־הקבע, שנים מיספר
קרבית. ליחידת־מילואים העברה לקבל

שלעיל, הסיבות כל עם שמסתבר, וכפי
 בקבע, לשרת כדי רוודהתנדבות צריכים לא

 מסווה־ את ניצל המכובד שהאלוף וחבל
 לתת והתיימר הצבא, שמאחרי הסודיות

לא־לו. ציביון לצבא־הקבע
 במובן ״ציוני״ אינו הזה המיכתב כאמור,

 כמשלם־מיסים, אולם, המילה של המקובל
 ב־ פעיל בשירות־מילואים שמשרת וכמי

 של העצום הביזבוז את כואב אני צה״ל,
 בשירות רכב) (כולל וציוד כוח־אדם משאבי

ל חיוני, כד ומשום ואנשיו, צבא־הקבע
 להעמיד כדי אלה, דברים לפרסם דעתי,

שלו. הנכונה בפרופורציה המצב את
תד־אביב איכפתניק,

גלגלים 7ע
 קלטתי בזה מצרף שאני התמונה את

תל-אביב. מרחובות באחד במצלמתי
 למישמר־האזרחי גם הגיעה הקידמר.

 החדשים הביטחון סיירי עובדה, שלנו.
 הזה, המחזה למראה אבל כיום. ממונעים

לצחוק. או להרצין אם ידעתי לא
 מחבל? רואה כשהוא עושה הוא מה
? עמדה ותופס מחנה !״״חכה־רגע לו אומר

 תר־אביב גלקר, ראובן
גלופה. — ראה •

מסוכן? תקדים
 אבנרי אורי של למאמרו הכבוד כל

).1988 הזה (העולם בירעם!״ ״איקרית!
 אך במלואו, המאמר עם מזדהה אני

מסו תקדים הוא: ״השוללים של הנימוק
 של לשעבר׳ ,בעלים גם יפנו כך כי כן,

לבית־דין...״ נטוש רכוש

זזג״א סייר
ממונע מישמר

 של הסיפור שאת הרגשה לי יש אבל
 עוד לחסל היה צריך וחבר־מרעיו פרץ

 הוא מדי. מאוחר שעכשיו ייתכן בתחילתו.
בול וכולם לו, שמתחשק מה עושה פשוט

ונחנקים. עים
אשקלון שנהב, רווד

יהו עם הראיון את לקרוא מאד נהניתי
ש אף־על־פי ),1989 הזה (העולם פרץ שע

 בכך נכון מעשה עשה שהוא חושב אינני
שלו. גזר־הדין בי&לל שלמה עיר שהמריד

 במעשיו, צדק שהוא חושב לא גם אני
 ולתמיד אחת פעם לקרוא היה טוב אבל
 מתבטא הוא איך כזה, איש חושב מה

 לפעמים אם־גם — דברים רואה הוא ואיך
מסולפת. בצורה

פתח־תיקווה טלמור, רן
 על והסיפור פרץ׳ יהושע עם הראיון

 היו שבועיים, לפני באשדוד שהתרחש מה
מאד. מאלפים

אשדוד גמל פועלי של חפגנת־השרירים
!קציצות מהם נעשה

 האו״ם? של עמו? של בית־דין? לאיזה
 מבתי- מפחד השילטון אם המצב מאד רע

 שלא הגונים, אנשים רק שלו־עצמו. הדין
 יפנו השנים׳ כל משך החוקים עם הסתבכו

לבית־דין. בכלל
 נאמנים לאזרחים נטוש״ ״רכוש החזרת
 השלום. למען גדול מחיר איננה וישרים,
 תיפדה במישפט ״ציון :כתוב בתנ״ך
 אעדיף ).27 א׳! (ישעיהו בצדקן*״ ושביה
בשדה־הקטל. מאשר בבית־מישפט מאבק

טבריה ברגר, בגימין
והמעריצים פרץ
להגנ לצאת מצאתם מה מבינה לא אני

 ומעריציו הוא, הרי פרץ. יהושע של תו
 ועשו על־פיה אשדוד את הפכו העיוורים,

 לחוכא-ואי- בישראל מערכת־המישפט את
 הביטוי. על לי תסלחו אם טלולא,
שם, לעשות צריך היה מה יודעת אינני

 אחד אדם איך טובה דוגמה היתד, זאת
 את היודע בלתי-מבוטלת, כאריזמה בעל
 את אליו להפנות מסוגל ״בהמתו״, נפש

 שלם שעם לכך ולגרום אור־הזרקורים
באר נגרם עוול איזה ויראה עיניים יפקח

 ה- על־ידי למיניהם פרצים ליהושע צנו
שילטונות.

 אדישים יישארו שלא מקווה רק אני
 שהם מה שכל אשדוד, בני של לזעקתם
 וחיסול אי-רדיפה צדק, רק זד, מבקשים
המייאשים. הפערים

 דימונה ליי, ז׳אקי

ידע לא ראש־הממשלה
 יצחק מר ראש־ד,ממשלה :לידיעתכם

 אוניית- של בואה בדגל המגופף רבין,
מאלכסנ ישירות פולארים סמלה הנוסעים

הסדר־ של מכוחו נובע הדבר כאילו דריה
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