
מכתבים
 של המבישה התופעה נגד לצאת ...במקום

 החושבים מיפלגתיים, עסקנצ׳יקים מיני כל
ול מאחרי־הקלעים לבחוש יכולים שהם
 אתם ביזנטינית׳ חצר כמו המדינה את נהל

 הגיעה חלפון. כמו לאיש קרדיט נותנים
 של מחלפותיו את יקצוץ שמישהו השעה

 האומץ לו שהיה מי ויבורך הזר״ החלפון
זאת. לעשות

ל, א. א מי פתח־תיקווה ע

 בשם סרט עכשיו מסריט החיוור הגשש
 אסי של בבימויו עונה, אינה חלפון גבעת
 הזה הסרט נושא אם יודע לא אני דיין.
 חושב אני לא. אם חלפון. יעקב הוא

 מה סרט. בהחלט שווה הזאת שהדמות
? הרוח עם חלפון :השם על דעתכם

ירושלים אייזנר, כרוך

צדיקים באוהלי צפירה
 את בשנה שנה מדי הג״א מפעיל כידוע,

 השיגר־ הבדיקות לצורך צופרי־האזעקה
 תועלת להפיק ניתן שהיה ייתכן תיות.

 פעולת אם זה, ממיבצע נוספת מירבית
במ בערבי־תענית, מבוצעת היתה הניסוי

 בליל לדוגמה, חול. של יום סתם קום
למשל. תישעה־באב,

את מפעילים היו אילו כי מובטחני

 זדאי השיגרתי), (לניסוי זה בערב הצופרים
 והמיסעדות בתי־הקפה בעלי של רובם היו

 בדומה עיסקיהם, שערי את לנעול ממהרים
 ןהתענית בישראל, בתי־הקולנוע לבעלי
ל טהורה קדושה של ציביון מקבלת היתד,
שמה.

, א. תל־אביב ש.

ידיד אינו ידידיה
 התפקיד על לכם להודות לי הרשו־נא

לדיי בוועדת־המינויים לי, שהוךעתם הרם
 רמאי״ להיות כדאי ״לרב בכתבה נים.

 מאנשי כאחד שמי נזכר ),2030 הזה (העולם
 הרב של מועמדותו את שאישרה הוועדה

 בבית־הדין־ רבני דיין -סל לתפקיד סגל
הגבוה. הרבני
 ועדת־מינויים של בישיבתה השתתפתי לא

 אחרות בישיבות השתתפתי שלא כפי זו,
בווע חבר אינני פשוט לכך הטעם שלה.

 ולא בה, כיהנתי לא מעולם האמורה, דה
 של מועמדות אישרתי שאי־פעם לי זכור

דיין. של לתפקיד מאן־דהוא
 במידה אך הידיעה, מקור מה יודע אינני

חסרת־שחר. היא בי, נוגעת שהיא
ירושלים הכנסת, כאיי, ידידיה ה״כ

 לכתבה השתרבב בארי ח״כ של שמו •
 ידיד, מנחם לח״כ היתה הכוונה בטעות.

 ח״כ עם זו. בוועדת־מינויים חבר שהיה
הסליחה. בארי

הגפנז את יכגאם מי
ב המתומצתת בצורה שלי, התיזה הנה
 בכי- המדינה מצב הזו התיזה לפי יותר.

המפו צבאנו הישגי כל המובנים. בכל רע,
תח מדינית. בעייה שום פתרו לא ארים
 של האדיר מהזרם נובעים המדינה לואי

 ערביים, שייכים כתריסר לידי פטרו־דולרים
 במילחמתם וקטלני מסוכן נשק להם המשמש

נגדנו.
שכ את יניעו ויתורים ולא ניצחונות לא

 היחידה התרומה שלום• איתנו לעשות נינו
 ד,פטרו- הזה, הנשק את מידיהם ליטול היא

מער ליזום מאד: פשוטה לכך הדרך דולר.
 נטילתו דהיינו הנפט. לבינאום גלובאלית כה

 לנצלו מסוגלים ואינם בו שמחזיקים מאלה
 הארצות כל בין וחלוקתו האנושות, לטובת

כדור־הארץ. פני שעל המתועשות
תו לכל להתאים אפשר הזו התיזה את
 חוסר־ חינוך? אינפלציה? חיינו: פעות

 תוכניות־רכש? ? תוכניות־פיתוח עבודה?
הי הקולעת התשובה זוהי בעייה, כל על

! חידה
דמא־ או טירוף הזייה, לזר, שיקראו יהיו

 יתפשט התמדה קצת עם אך זולה, גוגיה
 רק היא היחידה הבעייה כל. בפי הרעיון

 כבר ינוע אחר־כך במערכה. להתחיל איך
מעצמו. במסלולו הכל

רמת׳גן יצרן, אליעזר

״״סבוי ש? המוסרית״ ״הפעייה
 מיב־ ונתפרסמו מאמרים נכתבו לאחרונה

בעו העוסקים הזה, העולם למערכת תבים
 טללקה, ג׳ומעה מוסא על שנגזר המוות נש

 השתלטה אשר הלוחמים קבוצת של השריד
בתל־אביב. סבוי מלון על

סני :שלימדה כמי — להעיר לי יותר
 עם יחד סבוי, מישפט נאשמי על גוריה

כי: ראפע, עלי עורך־הדין
 על־ הרג1 לא סבוי' במלון בן־ערובה אף י

 פקיד־ הפיצוץ. לפני החוליה אנשי ידי
 אנשי חדירת עם מייד נהרג במלון הקבלה
לשח ,יתד,ד החוליה מטרת למלון. החוליה

 כל אולם בישראל, הכלואים חבריה את רר
 ייתכן כי לעובדה מראש ער היה מהם אחד
מצידו. פעולת־התאבדות שזו

 היו שבו האגף את מילכדו החוליה אנשי
הביט שילטונות בחיים. כולם בני־הערובה,

 חשש יש וכי ממולכד, האגף כי ידעו חון
העדו על־פי למלון. חדירתם עם שיתפוצץ

 זמן־מה חומר־הנפץ התפוצץ במישפט יות
ל הישראליים כוחות־ו־,ביטחון חדירת לאחר
 כי במישפט ראייה כל הובאה לא מלון•

 את הפעילו אשר החוליה אנשי אלה היו
 של תועה כדור למשל, ולא, חומר־הנפץ

הפורץ. הכוח
שני טללקה, ג׳ומעה מוסא כי ספק אין

 חומר־הנפץ. את הפעיל לא לעונש־מוות, דון
 נורה מבני־הערובה מי כי ראייה כ£ אין

 למלון הישראליים הכוחות פריצת לאחר
החוליה. אנשי על־ידי

 ו־ חיילים כי ברורות עדויות הושמעו
 ירו למלון׳ מחוץ ישראליים ״מתנדבים״

ב היו שבני־הערובה בעת המלון לתוך
 כי העדויות סמך על להניח וניתן חיים,

יריות. אותן עקב אירעה בני־הערובה פציעת
המוס ״הבעייה להאיר בכוחו שיש סרט

) כסבוי: פעולות שמאחרי רית"
הכו פריצת עם נהרג יאירי עוזי אל״מ

 יאירי אל״מ המלון. לתוך הישראליים חות
 שבה הפעולה מפקד שפורסם, כפי היה,

 את והרגה לביירות צה״ל של חוליה חדרה
 נאסר, כמאל המפורסם הפלסטיני המשורר

 אל־ יוסוף מוחמד ואת עודוואן כמאל את
נג׳אר.

 ירושלים צמל, לאד?

למישנזרה אדום אור
 הזה, הסולם מערכת צלם של מיקרהו

 בירושלים מאה־שערים בשכונת סתר, שלמה
 נוספת ראייה מהווה ),2030 הזה (העולם
המוח ולפשיטת־הרגל לאוזלת־ידה מסכמת

ישראל. מישטרת של לטת
 כל אצל אדום אור להדליק חייב הוא

 חוק וקיום הציבור בטחון אשר הגורמים,
וב להם, חשובים ישראל במדינת וסדר

 בבטחון־ הטיפול נמסר גוף כשלאותו פרט
בשעת־חירום. פנים

 — הסיבות מהן יודע אינו שעדיין מי לכל
להידר גרמו אשר — מאחריהן עומד ומי

 מציע אני ישראל, במישטרת המצב דרות
 המחלקה־ ראש שהעניק הראיון את לקרוא

 מעריב לעיתון קפלן, מר לזיהוי־פלילי,
האחרונים. השישי מימי באחד

תל־אביב אזרח,

הכותבים? תמונות היכן
 המיכתבים במדור אור רואים שבוע מדי

קור של מיכתבים כעשרה הזה העולם של
 על תגובות אם העיתון, אל הכותבים אים

 רצונות תגובות, סתם ואם בו, המתפרסם
והירהורי־לב.

המתפרס מיכתבים של רבים במיקרים
 על סימני־שאלה הקוראים מציבים מים,

 משום־מה אך בעיתון, שהתפרסם חומר
)12 בעמוד (המשך

 לסבול? לו למה
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