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 לחובלים *קורם חשמל לחציו• *קורם
סבווה •1לקצי קורם *

 בעלי צבאי, שירות לאחר מועמדים מתקבלים
 (בבי״ס לימוד שנות ג2 בוגרי או בגרות תעודת

תקינה. בריאות ובעלי מקצועי) או עיוני
 (קייזרמן) נתן רח׳ — בחיפה :למשרדנו פנה נוספים לפרטים

 בתל־ ; 14.00—8.00 בשעות ו׳—א׳ בימים פריס, כיכר ליד 11
 ב׳ בימי ,28 קומה העם, אחד רחוב שלום מגדל — אביב

: התלוש לפי להירשם גם תוכל לנוחותן •14.00—9.00 בשעות

 ימיים והכשרה לחינוך הרשות לכבוד
31000 חיפה 1909 ת.ד.
לקורס בקשר נוספים בפרטים מעוניין הנני
............ כתיבתי ............................... שמי

גיל השכלתי
ה.....................תאריך מ תי מאי ה.ע. ח

 עולם מקיף בים קצין
מעולים שכר מתנאי ונהנה

הסוחר בצי קצין היה

 קוראת ישואלי־פלסם״ני שילוס למען הישראלית המועצה
ציבור• ועד להקמת

וד״ר נתשה חמזה ד׳׳ר החזרת למען
 בגדה לבחירות הרשימות פתיחת לפני יומיים ,27.3.76 בתאריך

 דקות בהול, באופן הארץ מן הרופאים שני גורשו המערבית,
 ברשות להסתייע זכותם את לממש להם שנתן לפני ספורות

מוני לבחירות מועמדותם את להגיש התכוונו שניהם המשפטית.
ובאל-בירה. בחברון ציפליות

 דין. מעוות יותר הינד הישראלי, לחוק המנוגד זה שרירותי מעשה
 אופיה ושלילת ישראל של בתדמיתה פגיעה מדינית, טעות היא זו

האמיתית. הציונות של המתקדם
 של ברור מדיני קו חוסר בגלל מתדרדר הבין־לאומי מצבנו

נכונותם על הכריזו אשר אנשים גירוש המדינה. להנהגת האחראים
:מצטרפים של ראשונה רשימה

 י״ם, אוליבר-פכלר, א. < י״ם עיתונאי, אבריאל, ח. ;י״ם אבירן, א.

 אדר/ בוגוד, פ. !קמה בית ק. אנגלמייר, ש. ;גבעתיים אמודאי, מ.
 מורה, ברורה, מ. ;י״ם מורה, ביתן, א. !מצר ק. נפתלי, בן י. :י״ם
 ;י״ם גאוד, מ. ;יפו ברטשניידר, ז. ;י״ם מתרגם׳ ברורה, ר. ;י״ם
 רמת- אדר/ גרדי, ש. ;י״ם אדר/ גרשטיין, צ. !כרם עין גרבל, ע.
 ;י״ם רופא, חישין, ר. !כרמיה ק. וורנר, א. !י״ם ווילדאו, ד. ;גן
!ים בת לינה, א. ;י״ם כהן, מ. ;י״ם חכמון, ר. ;י״ם חולוב, א.

ללבנון. שגורשו חג׳ אל אל־עזיז עבד
 בזכויותיו הכרתנו תמורת ישראל מדינת של קיומה בזכות להכיר

 זה. מצב להחמיר אלא יכול אינו הפלסטיני, העם של
 את שבונה היא בערבים. מאשר יותר בנו תפגע זו מדיניות

 שירות הנו פוטנציאליים בגי-שיח גירוש שביניהם. הקיצוניים
 והכנסת הערבית הסירוב״ ״חזית חיזוק הישראלית, לחברה דוב

 אמונים״. ״גוש של סתום למבוי ישראל
ולציו לישראל האורבות לסכנות המודע אדם לכל קוראים אנחנו

 הגירוש ושיטת אלה, גירוש צווי ביטול למען קולו את להרים נות׳
כולה.

 יועמדו — אשמים חג׳ אל אל־עזיז וד״ר נחשה המזה ד״ר אם
משפחותיהם. לחיק יוחזרו — ולא בארץ לדין

 סיביו, א. !בודים מזרחי, פ. :י״ם לנדאו, ם. !רמת־גן לוי, ש.
 יפו! אחות, קם, א. י״ם; אדר/ פונגר, א. י״ם! פלציק, א. י״ם;

 מוסיקאי, קם, מ. !חיפה קינדרסברג, מ. ;י״ם סטודנטית, טמקין, ם.
 ד. י״ם! מורה, רז, ש. י״ם; קרנצדורף, מ. י״ם; קולר, ר. יפו!

 סופר, רייך, ש. ;געתון ק. רביב, א. !י״ם ריפלין, מ. !י״ם רסטנר,
 ג. י״ם; אדר/ רוזנקוביץ, ק. י״ם; מחקר, חזנקוביץ, א. י״ם;

בת־ים. טוב, שם ש. !י״ם סטודנט, שילוני, א. ;י״ם חוקר, שיזינגר,
 :הפעולה למימון ותרומות חתימות למשלוח מען

פלסטיני. ישראלי שלום למען
הישראלית המועצה עבור ,02־66365 טל׳ ירושלים, — 41 ברלין הרב רח׳ רוזנקוביץ׳,

במדינה
העם

 של חרומוודחגעורים
 אף — נמוגו המדינה

 דמותה עד הקרב
הוכרע א7 עדיין

 ציזן־דרך, הוא האדם של יום־הולדתו
ל משקיף לרגע, נעצר הוא שלידה אבן

חשבונו. את ועושה וקדימה, אחור
 אחת על — מדינה של הולדתה יום
ובמה. כמה

 28ה־ יום־ההולדת מכאיב. חשבון
 לחשבון הזדמנות לשמש עלול אדם של

למדי. מכאיב
 עימו יחד לבלי־שוב• חלף גיל־הנעודים

הרא 20וה־ העשרה שנות חלומות נמוגו
 ופתוח, גדול נראה העולם כאשר שונות,

לשאיפות. גבול נראה ולא
 סגרה המציאות כי יודע 28 בן אדם
 החלומות את להתאים נאלץ הוא עליו.

 — לפניו עדיין דרכו עיקר לאפשרויות.
אפשרי. אינו מה יודע כבר הוא אך

ל גם לומד הוא חכם, אדם הוא אם
 הוא שאין יודע הוא עצמו. עם השלים
 שאין בחלומותידבהקיץ, חלם שעליו האיש

 וגם דופי, וללא ללא־חת עשוי אביר הוא
 יודע הוא אבל תכלת. שכולה טלית לא
 שאינו גנוזות, אפשרויות בו שמצויות גם

 יכול שהוא סמרטוט, או נבל להיות חייב
 יגייס אך אם יותר גבוהה לרמה להתעלות

שלו. כוחות־הרצון את
 ישראל למדינת סופר־מן. של מותו

 נמצאת והיא שנים, 28 השבוע מלאו
דומה. במצב

ה מן מאד רחוקה ׳76 של המדינה
 בה אין המייסדים. של הוורודים חלומות

ומאו שווים הכל שבה אידיאלית, חברה
 בנימיו של אלט־נוילנד תושבי כמו שרים,

 גורדון וא״ד טולסטוי לייב הרצל. זאב
 אותה. ראו אילו בקיבריהם, מתהפכים היו

 חייהם כל היא והעבודה מתה, דת־העמל
הכבו השטחים מן ערביים פועלים של

 לבנות כדי לישראל יום מדי הבאים שים,
בה. ולהיבנות
 תכול־ה- הסופר-מן, הצבר של האגדה

 המתנו- הבלונדית הבלורית ובעל עיניים
 בא לא־פעם חי. לכל חיים שבקה פפת,

 המכוער, הישראלי של מוגזם דימוי תחתיה
 סביבתו, את המטנף הפרוע, הברדאק׳ניק

 השכל בעל היהודי לאביו מפגר בבן הנראה
המבריק.
 המתקדמת. ישראל של החלום גם נעלם

 לכל ברבה המביאה לגויים, אור שהיא
במקו בקירבה. המתגורר לגר וגם שכניה

ישר של הדימוי כולו בעולם התקבל מה
בשט מפגינים הרוצחת הקולוניאלית, אל

נה הערבים שאזרחיה בכוח, שכבשה חים
 שצבאה נגדה, מתקוממים שהם שעה רגים

 קולוניאלי צבא לכל בתצלומים, דומה,
אחר.
ישר של האמת ושדים. מלאכים לא

הקצוות. משני רחוקה ׳76 אל
 ואין צחורים, מלאכים של גן־עדן זה אין

אפלים. שדים של גיהנום זה
הנוסטאל וגם נגוזו, חלומות־הנעורים

ה מטובי רבים רבה. במידה החמיצה גיה
 הארץ. מן מורדים מתייאשים הצעיר דור
ו רבים המושכת מדינה עדיין זוהי אך

 מגלים לא־מעטים ויורדים מחו״ל, טובים
פרחים. של ערוגות אינם בנכר החיים ני

וב כמגמה, קיימת הקולוניאלית ישראל
 המאבק אולם כמציאות. גם מסויימת מידה

הת הוכרע. טרם ישראל של דמותה על
ה והמיסטיקה הקנאית הלאומנות גברות
 באמת, שהיא מכפי חמורה נראית דתית
 מפולג חלוש, הגדול הנגדי שהמחנה מפני
 ופחדנית עלובה ממשלה ירוד. מוראל ובעל

התיסכול. להרגשת מוסיפה
 הידיעה 28ה- יום־העצמאות על מעיבה

 ומעל מכריעים, מאבקים למדינה צפויים כי
 בין הבלתי-נמנע, הפנימי, המאבק לכל

 ישראל לבין ומציאותית שפוייה ישראל
 ריצת־אמוק לרוץ המבקשת פאראנואידית,

 זה עימות מפני הפחד חדשה. מצדה אל
 מן הנובעים הכמוסים, לפחדים מצטרף
 לרבים הנראה הישראלי־ערבי, העימות

חסר־מוצא.
 בניגוד אולם הפחד. מפני הפחד
 ובכללם מבניה, ברבים שאחזה לפסימיות

ביותר, הקיצוניים הלאומנים מן כמה דווקא
)22 בעמוד (המשך

2018 הזה העולם


