
 היא המרכזיות הבעיות אחת לרוב. בה יש
 אלא בערבי־שבת, היישוב לצעירי תעסוקה

ביותר. הטוב הצד על לפיתרון ניתנת שזו
 תרבות (מרכז מתנ״ס יש באור־עקיבא

 בימות הדיעות, לכל אשר, וספורט) נוער
 ומספק ביישוב לחיים מרכז מהווה השבוע )

 ב־ סגור הוא זאת לעומת לכל. תעסוקה
 החלטה שהתקבלה למרות ערבי־שבתות,

פתיחתו. לאשר המקומית במועצה עקרונית
 הממורמרים המקום, צעירי את לעקוף כדי
 (ריקד דלה פעילות המתנ״ס מממן כך, על

 שגם דבר במועדון־נוער, בילבד) די־עם
לידי. שהגיע המידע לפי חוקי אינו
 הדתיים לתגובת מחשש כנראה זאת, כל

בערבי־שב־ המרכז את שיפתחו למיקרה
 מיעוט, הם שהדתיים היא העובדה תות.
 ללא להסתובב נאלצים הצעירים רוב ואילו

 כיצד הבעילה לגביהם. משנה לא תעסוקה,
 הבא חייל, של חוסר־המעש את לפתור !

 כאן בתודעתם. נמצאת אינה לחופשת־שבת,
 מביא הדבר שלפעמים להוסיף, המקום

 בערב־שבת :לדוגמה שליליות. לתופעות
 עוברים־ על ריקים בקבוקים נזרקו אחד

 חסרי- נוער־שוליים חבורת על־ידי ושבים,
 בשיברי- הוצף אור־עקיבא מרכז וכל מעש,

 גל האחרון שבזמן אציין, בנוסף זכוכית.
והולך. גדל ביישוב הגניבות

 ולמועצת־המנהלים המקומית למועצה פנו
 ועד ומאז משנה, יותר לפני המתנ״ס של

 אם מאד אשמח בנושא. תזוזה אין היום
 תעזרו ואם לפעול, אוכל כיצד לי תייעצו
מצידכם. פעולה על־ידי המקום לצעירי

אור־יהודה פרץ, גבי

!ציגים3ה את לענוש ג
 המיכתב את שלחתי 19.12.75 בתאריך

בת הרמטכ״ל. אל להלן, מובא שהעתקו
נעני הרמטכ״ל, מפקידת למיכתבי, שובה

 תלונתי דיברי עקרוני באופן אכן, כי תי
 מזורז לטיפול ועד מכאן אולם מוצדקים,

 של תשובתה כלום. ולא אין זה, בנושא
 היתד, שלא ונראה מתחמקת, היתד. הפקידה
בלתי־הול־ התנהגות כנגד נמרצת פעולה

 הסעת בנושא בכירים, קצינים של זו מת
חיילים.

לסיר־ אליכם לפנות אלא לי נותר לא
 זו בדרך שאולי על־מנת זה, מיכתבי סום

במ לעניין המוסמכים הגורמים יתייחסו
המיכתב: והרי המתבקש. בד־הראש ג

 מתל- בדרך ,18.12.75ה־ חמישי, ביום
 תופעות בשתי נתקלתי לירושלים, אביב

עליהן: להתריע אני שחייב שנדמה דומות׳
לירו בדרך 18.12.75 חמישי יום כאמור, )1

 3.30 בשעה מטאורולוגית צומת שלים,
 ש־ וולווו, מדגם צבאית מכונית אחה״צ,
ב בכיר קצין ובתוכה 168*51 מיספרה

 איסוף- בתחנת עצרו לא ונהגו, אל״מ דרגת
מ ריקה המכונית היות על״אף החיילים,
חיילים. עמוסת והתחנה נוסעים,

 צומת לירושלים בדרך יום, באותו )2
 צבאית מכונית ,22.30 שעה מטאורולוגית

 נהוגה ,162־231 שמיספרה 4 רנו מדגם
 עצרה לא סא״ל, בדרגת בכיר קצין בידי

המ היות על־אף איסוף־החיילים, בתחנת ו

כ עמדו ובתחנה מנוסעים, ריקה כונית
חיילים. שמונה

נהו אשר צבא שמכוניות ייתכן, הכיצד
 לאיסוף תעצורנה לא קצינים, בידי גות

 זכותם, ולא היא, חובתם כאשר חיילים
ידיעותי? למיטב

בכי קצינים להרתיע מקום יש לדעתי
 מזילזול הבדלים, עשיית ללא וזוטרים רים

 הבכירה הקצונה כל שאם מאחר בחיילים,
 אינני אזי אלה, קצינים כשני נוהגת בצה״ל
 דרישות. באי־אלו לבוא שזכותם חושב

 אישים יעורר זה מיכתבי כי תיקווה אני
 ומצידי בנושא, דראסטית לפעולה מסויימים

 באשר יותר מדוייק פירוט לתת מוכן אני
להם. עד־ראייה שהייתי אלה, מיקרים לשני

ירושלים רז, רץ
דונמה להוות חייב מורה

 ״הצהרה״ מכובד בעיתון קראתי מזמן לא
 מיכאלי, מר רחביה, הגימנסיה מנהל מפי

 בכלל, הגימנסיה בבעיות הטיפול אודות
שהת לפני היטב ״שקלתי בפרט. והסמים

להס ״יכולתי הכריז. בעניין,״ לטפל חלתי
 לטפל חייב מחנך אך לשולחן, מתחת תירו

להסתירן.״ ולא שליליות בבעיות
 כל חייב כך ואכן אימרות־כנף! אכן,
 נאה — דורש נאה אך לנהוג. טוב מחנך

 צאו מקיים! אינו כי נראה והלז מקיים,
 חשף אשר מיכאלי מר זה היה לא וראו:

להי־ אלא שלו בגימנסיה הסמים בעיית את

 למעלה היושב הוא אתה מכובדת, פדגוגית
ל תלמידים גורל וחורץ בחוטים, ומושך

 אחד ממש תלמיד. אני אבל לחסד, או שבט
ב בובוודתיאטרון צזאותן אחד מהחבר׳ה,

עמיתיך. ושל שלך הגדולה הצגה
 כאשר אך לך, להידמות מתיימר אינני
 הפדגוגית ובאחריות בטוהר־המידות מדובר

 להיות עליך כי לך דע תלמידים, כלפי
לתלמידיה דוגמה ולהוות מושלם

תל-אביב אכידר, אדון
הכביר להגנת ח״כיס
ה ביקורתי בעיתונכם שפורסמה לאחר

 (העולם מבלגיה זוסקינד דויד על חריפה
 כבודים, ח״כים חמישה הסתערו )2000 הזה

ו גז מטילדה ואליאב, בן־אהרון ביניהם
 פיתאומי פוליטי ליכוד תוך גרוסמן, תייקה
 לבדוק מבלי הגביר, של להגנתו ונדיר,
 שהשמעתי לעובדות אפילו להתייחס ומבלי
נגדו.

 ראש מניקוי כאילו הלקוחה זו, הגנה
 אותו,״ מכיר אני טוב, בחור ״יוסקה בנוסח

יודעת, אני ;צער. תמיהה גיחוך, מעוררת

 חברי־ אליו להזמין נוהג שהגביר למשל,
 על לא כבוד־מלכים. להם ולחלוק כנסת

אותו. גיניתי כך
 רגיש כה הציבור שבה שבתקופה צר,

 הח״כים נהגו השערות, של שונות לצורות
שנהגו. כפי

 ירושלים פלד, נורית

המנדט מימי מלבנים
 והבל- זיגל בכתבה להיווכח, התפלאתי

 להיות הפסקתם כי ),2002 הזה (העולם שים
בעיקר. ופגעתם אובייקטיביים

ש המחדל, על להתריע במקום זאת,
 ב־ נמצאת במישטרה חשובה כה מחלקה
 המנדט מזמן עוד למעשה, שנשאר, מיבנה

מבטיחות. מאד והרחוק הבריטי
 בנו מוסדות־ציבור מיני כל כי לי, ידוע
 עומדים אינם אשר בנייני־פאר, לעצמם

 נמצא לא זאת, עם לחשיבותם. יחס בשום
 ראוי- בניין־מישטרה לבנות על־מנת הכסף
מיל למדינה החוסכת מחלקה עבור לשמו
יונים.

תל-אביב מזרחי, פ.

אכידר אלץ
אישי מופת

 רב, זמן משך קיומה על ידע הוא — פך
ישי תוצאה הינו הפרשה פיצוץ כל ושתק.

 והבאת אמצעי־התיקשורת, יעילות של רה
 נראה לפיכך באמצעותם. הציבור אל האמת

 לרצונו בהכרח אינו הפרשה פיצוץ כל כי
 ברורים. מטעמים וזאת מיכאלי, מר של

דמות הינד אומנם מיכאלי! מר ובכן,

פלד נורית
טוב״ בחור ״יוסקה

200411 הזה העולם


