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מכתבים
הפרופסור? דכר את אמר מי

 (העולם הכתבה את רב בעניין ■קראתי
 בגישת שחלו השינויים על )2012 הזה

 ,מעניין, הפלסטינית. לבעיה פורד הנשיא
הפרו ■מפי לכתבכם נמסרו הדברים האם
 שניתן כפי בעצמו, מזווינסקי נורטון פסור

ומלשונה? הכתבה מתוכן להבין
תל־אביב רועה, יצחק

 לכתב נמסר בכתבה שהובא המידע ס
 שערך בפגישות לביב יגאל הזח העולם

 ועוזריו יועציו עם וניו־יורק, בוושינגטון
 עצמו מזווינסקי פרופ׳ פורד. הנשיא של

 לאשר או זה, נושא על להתראיין סירב
 על־ לו שיוחסו הדברים את להכחיש או

אחרים. ידי

השינאה מידרשת
 נערכה בחודש, 6זד של השבת ביום

המאור מידרשת־השלום ימית העיר מול
 נשאו המידרשה במהלך מוקד. על-ידי גנת

 מעורב קאדל מול דברים, מסויימים אנשים
 שבאו ימית, ואנשי המידרשה משתתפי של

המהומה. מה על לראות
 על כרנדשלום חבר עלה הזה במעמד

העש את ו״איבד הקטנה, גיבעת־החול
 מול דרמאתית אצבע הרים הוא תונות.״

 מציע ״אני בפאחוס: ואמר ימית, אנשי
 ימית, אנשי את ולשנוא לתעב לכולנו

מייצגים.״ שהם מה כל ואת
 עומד זה. וגם זה גם ? מפחיד או מגוחך,

ה למחנה שייך עצמו את שרואה אדם,
לש לנו ומטיף המתון, ולשמאל שלום

 בפרשה שחלקם האנשים, את ולתעב נוא
 הוא הבדווים נישול של הזו האומללה

מא כל את רימה הוא ביותר. הקטן אולי
במצח־נחושה! זיניו
לש לנו מציע שהוא בילבד זו לא

 של לרוחו זר להיות שצריך דבר — נוא
 וסיפוח נישול נגד למחות שבא אדם כל

 גם הוא אלא — וההומאניות הצדק בשם
 לנו מציע הוא הקלה. לדרך אותנו מפנה

לשנוא.
 השימוש נגד להתקומם הציע לא הוא
 הבדווי זכויות את לאפר לשים כדי בחוק

 להד הציע לא הוא וכאדם. כבעל-רכוש
 מסתירים שאותה האמת, את ציא־לאור
ל מודע אני וכלי־התיקשורת. הממשלה

 אינם אותו ששמעו שהאנשים עובדה
 להסתה, הניתן נבער־מדעת אספסוף מהווים

 את לומר לנכון מוצא אני בכל־זאת אך
הט בדבריו רואה אני כי האלה, הדברים

 אי־ למראה שמתעורר הזעם הפניית או עייה
לפעולה. במקום לשינאה, — הצדק

צאליס צדיק, הרצל

באמריקה מבלי-עולב
 ממשלת של שמחדליהם חשבתם אם

 נשארים אחרים ממלכתיים ומוסדות ישראל
 הוא סימן המיזרח־תיכוני, המרחב בתחומי

 את ראיתם ולא לאמריקה הגעתם לא שעוד
שבכאן. החרפה

והמדי העם נציגי ,שליחים מסתובבים
 וטשלמי-המיסים אזרחיה חשבון ועל נה,

 אסורז), או (מותר לומדים מבלים, חיים,
עתי את ובונים צדדיות), (עבודות עובדים

הפרטי. דם
 חושפים- בתור הזה, להעולם שנשאר מה

 לבוא זה ידועים, ומבערי-שחיתות מגלים
לאור. הכל את ■ולהוציא תיכף, פה

 הנה אמך לטיול מתנדב לכם אין ואם
ב לעזור אוכל אני אולי להאמין), (קשה
ושיתוף־פעולה. הדרכה ייעוץ,

ניו־יורק עמית, יריב

הלפון מעוללות
ב שהובא המידע את להשלים ברצוני

 ראש-הממשלה, של ״יועצו״ על כתבה
העו המצאה...״, אינו חלפון(״חלפון יעקב

 לתקופת שנוגע במה לפחות ),2008 הזה לם
 בשנים באודון, הפוספטים במיפעל עבודתו
1954/55.
 המיפעל כסגדמנהל במיסעל עבד הלפון

 בכתבה שנכתב כפי החברה, כסמנכ״ל (ולא
 ברור היה לא העובדים ■לציבור בטעות).

 אם — החדש סגן־המנהל של כישוריו מהם
 סוד בגדר נשארו הם הרי כאלה, היו

 איש הינו כי במסר, מפה־לאוזן כמוס.
 שי- הנ״ל, המישרה קבלת לפני וכי הש״ב

בךגוריון. דויד של כשומד־ראשו ■מש
 יעקב כי המיפעל אנשי נוסחו עד-מהרה

ונפו דווקא, מבריק מוח בעל אינו חלפון
למשל, אישיותו. סביב רבות בדיחות צו

לש שנהג ״סטנדרטית״ הרצאה ■על סופר
 סיור ערך להם נכבדים, אורחים בפני את

 נסתבר, ההרצאה מתוכן במיפעל. מודרך
 ליעקב היה לא המרכזי תפקידו למרות כי

תהליכי-ד,ייצור. על מושג של שמץ חלפון
 מומחיות חלפון ■גילה שבו אחר, שטח

 בין פחד של מישטר השלטת היה מפליאה,
 ומשול.״ ״הפרד שיטת והנהגת הפועלים,

 ה״זוהר״ בתקופת המדובר כי לזכור, יש
 מפא״י אנשי מצד שילטון־ללא-מצרים של

הדר אחת כאשד ׳,50ה־ שנות בתחילת
 היתד, במיפעל-פיתוח קביעות לקבלת כים

לנצי ■נאמן ושידות פינקס־מיפלגה רכישת
המיפלגתי. המנגנון גי

 בעצם פיטורין סכנת כרוכה היתר, כזכור,
 כל בלתי־תלוי, לוועד-עובדים ההשתייכות

 כחבלה הוצגה המיפלגתי הקו מן סטייה
כ הרגיש ■חלפון יעקב המדינה. בביטחון

ש ושיטוודד,דיכוי אלה, עכורים במים דג

חלפץ יעקב
ומשול״ ״הפרד שיטת

 ממדרגה- עסקנים של (בעזרתם נהג בהן
 עד לרבים זכורות וג.ב.י. י.מ. כמו שנייה
היום.

 באר־שבע כן־שלמה, ,א.

מיסחרי? או פוליטי
 בחברה ביותר החשובות הנקודות אחת

 חופש־הפרט. על השמירה ■היא דמוקרטית
 האוסרים מייוחדים, חוקים נוצרו כך לשם

 ללא לדירתו כניסה או אדם אחר עיקוב
וכדומה. צו־יחיפוש

 גם קיימים אלה לחוקים מעבר אולם
ה המיקצועית והאתיקה המצפוני, החוק

 ■חיים לנהל כיצד אנשים ומכוונת מדריכה
 של בחופש-הפרט לפגוע מבלי תקיגים,
האזרח.

 בחופש־הפרט פוגע הזה העולס השבועון
במור שבוע, מדי אנשים מעט לא של

ה העולם. כל על מוחלת רחל ד,רכילות
 בהביאו העיתון את מנחה מה היא, שאלה

שכזה. ■מייותר טור
לק נהנים אזרחים מעט שלא היא אמת

 כל ועוד להריון, מישהי הכניס שבחור רוא
 עולה כך ועל-ידי זה, מסוג פנינים מיני

 הרושם נוצר בי אולם השבועון. תפוצת
 בראש־וברא- היא הזה השבועון שמגמת

 מיס־ לאו־דווקא פוליטית־חברתית, שונה
 כתבה לאיזו להתייחס מאד קשה חרית.

 שכותב ידוע כאשר אחרת, או פוליטית
 לטור- גם ישירה בצורה אחראי המאמר
וסנסציוני. ילדותי רכילות

 לקוראיו לספר מתבייש שאינו בךאדם
ו הבוהמה, בקרב וגירושין אהבה סיפורי
 מגמה בעל א) הוא: רצונם, שזהו מאמין

 לקהל נותן שהוא היות מובהקת, מיסחרית
 שהוא ■מה ולא הקהל, בעיני ■שטוב מה

 למעשה הוא, ב) כטוב. חושב (העורך)
 שהוא משום הקוראים, ציבור את משפיל,

 .מוסרית רמה בעלי אנשים בהם רואה
ביותר. נמוכה
 הזה, בהעולס שפורסמה הודעה נוגד זה

המש ■מיספד כי — לדבריו — והמוכיחה
 ושאר אינטלקטואלים (פרופסורים, כילים

 גדול הנ״ל, השבועון את שקוראים ירקות)
 העיתונים שאר של אלה קוראים ממיספר

בארץ.
לונדון המאירי, אילן
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