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מכתבים
■גוי דה ?היות רוצה יהין
 ועדת* של והצביעות שהכזב שרוצה מי

״ה של הפוליטית התפיסה יהפכו אגרנט
 אחר ללכת •שרוצה מי החדשה׳/ מנהיגות

 של העתיקה הטרגדיה את שהפך אדם
— קיומו למהות מצדה

ה ידין, יגאל של דיגלו אחרי שיילד
 הישראלי דה־גול לגנרל להיות משתוקק

החדש.
 תל־אביב שריק, יום!*

גפוגווז? היו עובדות במה
 תחת ידיו׳ פרופסור על בכתבה קראתי
 הזה (העולם עת״ לכל ״אדם הכותרת

מגעי צורת על ששורבב סיפור ),2023

כן־פורת מרדכי ח״פ
היה? לא או היה

 הנכון האיות על תודתי ובכן: ידיו. עם
 העובדות שתי — התמונה ועל שמי של

הסיפור. בכל נכונות שהיו היחידות
ירושלים בן־פורת, מרדכי ח״כ

 הפרטים של בדיוקם דבק הזה העולם +
בכתבה. שנמסרו

למ1פ ארב מחייבת האודפח
ה ביום בטלוויזיה׳ כותרת עלי בתוכנית

 ב־ גסר, שגיאה היתד, במאי, 27ה־ חמישי
רועה. יצחק של סקירת־העיתונות

 של בנם חתונת את בסקירתו צייו רועה
ה כביכול, היה, הארץ שעיתון הרבינים,

 של המחפירה נוכחותו את שהזכיר יחידי
בה. ורידמפ מוטי עברייו־המם

 חינו הזה העולם •של אפילו״־שיידויו
 יכול לאמצעי־התיקשורת, בהחלט אופייני

 העולם את לפתוח בארץ חופשי אזרה כל
 ולקרוא, במאי 26 מתאריך )2021( הזה

השתת על המספר הקטע את ,32 בעמוד
 של בשימחתו פרידמן של הפעילה פותו

ה היה לא הארץ ובכן, ראש־הממשלה.
זאת. שהזכיר היחידי עיתון
 קצת הנכבד, רועה יצחק בבקשה, אז
 מחייבת, האתיקה — זכור הגינות. יותר

ו מה
, י. מי ר רמת־גן ו

השמאל אל פנייה
 וכן הבאות, לבחירות ההליכה צורת

 יזכה המערך :ברורות כבר תוצאותיהן,
 במפד״ל שייתמך יחסי, ברוב ,נוספת פעם

 מממשלה מפוקפקת היאה ניהנה (לפחות
 נש־ ימנית), ממשלה נסבול ולא מבולבלת,

יחידי. מתנגד יהיה הליכוד
 לקום יכולה להשתנות. יכול המצב אולם,

 ושינוי, לשם והפעם, מאד חזקה אופוזיציה
ריאליסטית). (או •שמאלנית אופוזיציה

 למאיר יהיה מאד קשה כי מבין אני
 ואחרים, אלוני שולמית אבירי, אורי פעיל,
 אך •שלושה. מיספר או שניים מיספר להיות

 מול אל טובת־הכלל תעמוד סוף־סוף אם
 הוא באמת ודשוב שיהיה ומה עיניהם,

ש שמאלנית הנהגה והקמת המדינה הצלת
 לפספסו עלולים אנו אישר — לשלום תוביל

 כל בהיסטוריה, לראשונה יתלכדו, אזי —
 ולתיקון לשלום ממשית בצעידה התומכים

מבפנים. החברה
 להרגיש השמאל לתומכי ייתן זה איחוד

.־שוב נתענה לא לסמוך. מי על יש כי
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