
מכתבים
 כד,ונחו המשך על לידיעד. באשר לקורא,

 ),2049 הזה (העולם כרמטכ״ל גור מוטר. של
 חעתזנים שאר את הזה העולם הקדים שבד,
 בנוסח וילדותית, קנטרנית לדעתי היא

 זקוק אינו הזה העולם ראשון.״ הייתי ״אני
זה. מסוג קטנוניות להוכחות־

חיפה כרשינסקי, מיכאל
 ברשינסקי. הקורא עבור לא אולי •
 להוכחות זקוקים קוראים מעט לא אבל
זה. מסוג
?חזור רוצח ז״ד

 שבועוג־ .מדפי שמי נפקד מאז מכובדי,
הסא מדור ברמת מצערת ירידה חלה בם,

 מן וחסר־טעם. משעמם ארוך, הוא טירה.
 אחת שעה ויפה למקומי להחזירני הראוי
ז״ל. זוארץ, מלכיאל ד״ר קודם.

:הדגול המנוח בשם המלביה״ד,
פתח־תקווה כהן, כני

באגטכה כוס-קפח
 בית- פתחו בתל-אביב מקסים קולנוע מול

 ״קפה השם את לו והעניקו חדש, קפד,
ש האסוציאציות את מבין אני אנטבה.״

 בגבורת הקשור כדבר מעורר, זה שם
 רבים שמות לאנטבה קדמו אבל צד,״ל.
 תושייתו. את צה״ל הוכיח שבהם אחרים

 ״קפה קיביה,״ ״קפה גם יפתחו שלא מדוע
 אפילו או סוויר״ דיר ״קפה כפר־קאסם,״

 ולשבת לטייל נוכל וכך ביירות?״ ״קפה
המ הצבאי העבר של חיים זיכרונות בין

שלנו. פואר
 תל־אביב חסדאי, נחום

עמידרור של סמכותו
 רשימותיו אחרי עוקב אני זמן מזה

בנ פרשנכם של ״הצבאיות־מיקצועייות״
מהימ את להעמיד ברצוני עמידרור. ימין
 עמידרור שביקר הקטלניות הביקורות נות
 קדש, (עצמאות, צד,״ל מלחמות כל את

 מחילותיו חלק כיפורים), ששת־הימים,
 ומרבית וצנחנים) חי״ר שריון, (חרמ״ש,
 אריק הוא בשבחים שזכה (היחידי מפקדיו

 לב״ ״אבירי הצליחה למיבצע בהקשר שרון
שא מיספר לכן, יום־הכיפורים). במלחמת

:עמידרור אליך לי לות
•  וזמן (סא״ל), הצבאית דרגתך האם י

 כלי לדעתך, לך, נתנו בצבא, שירותך
הא כל משל יותר טובים וביקורת חשיבה
ב קטלת שאותם זרגי־ד,אלופים לופים

? רשימותיו
 לאסטרטגיה גבוה בית־ספר באיזה •

ה לך ניתנה והיכן למדת, בעולם צבאית
ו קרבות לנתח לך שמאפשרת הכשרה
? צבאות

 חוות־דעת עברו רשימותיך האם •
גבוהה? ברמה צבאי מומחה של
והס חיובית, תגובה קיבלת האם •1

 ממפקד לפחות), (בחלקן הנחותיך עם כמה
כלשהו? בכיר
ול הצד מן לעמוד עמידרור, מאד, קל
 קרבות לנתח גדולה חוכמה זו אין בקר.
לש רק •צודק זה ואין שהתחוללו, אחרי
 שבם צה״ל שמפקדי מאמין אני לול.

 לך. לענות רוצים קטלת, ואותם פגעת
 מבחינה מסוגל, מהם אחד שכל בטוחני

 גונן...), גם (כן, ואינטלקטואלית מיקצועית
 ולסתור לאחת אחת טענותיך על להשיב

ה מוחלטת. בצורה קביעותיו רוב את
 זאת לעשות מורשים הם ׳שאין הוא עניין

וחבל. החוק, מבחינת
ומת-גן המנחם, זוהר

 עמי־ בנימין את להעלות צורך אין •
 לידל־ גם סרן(מיל.). רק הוא בדרגה. דרור

החד בעת הצבאיים הפרשנים גדול הארט,
לומ זאת עם בדרגתו. קפטן רק היה שה,
 רבינד בצבאות ורבי־אלופים אלופים דים
הצבאיים. וניתוחיו פרשנויותיז את

 עמידרור בנימין של רשימותיו למיקרא
 כבר דשו די לא האם : השאלה מתעוררת
לח צריך האם ? יום־הכיפורים במילחמת

 אומללים פרקים אותם על ושוב שוב זור
הבי באיזמל אותם לנתח זו, מילחמה של

 שנפגעו אלה לכל מחדש ולהכאיב קורת
לש רוצה העם לדעתי, מיילחמה? מאותה

 יום־הכיפו־ במילחמת שאירע מה את כוח
 מעוררים שאתם שגיאה עושים ואתם רים,
 מא- כימעט בצורה ושוב שוב הבעייה את

זוכיסטית.
תל־אביב שורק, ירון

 הזה העולם כמו שעיתון מתפלא אני
הוויכוח בעיית את עכשיו דווקא מעורר

)12 בעמוד (המשך
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לישראל בבואך במשכנתא וזכה השקט
ארצה. חזרה או עליה על החושבים בחו״ל, השוהים ולישראלים חו״ל לתושבי מיועדת התכנית

 סכומים ונוחה, קלה בשיטה בתכנית, ☆השקע
 בהגיעך לחודש). $20(מ־ יכולתך לפי חודשיים

החודשית. ההשקעה להפסיק רשאי הנך $ 5,000ל־
 שנתית ריבית 77־ עד 47(,־ נאה תשואה ☆תקבל

התקופה). לאורך בהתאם — מצטברת
 בחו״ל: בעודו בתכנית השתתפותו ☆למבטל

 לפי בדולרים לך יוחזרו וריבית, קרן השקעותיך,
דרישתך.

 בריבית משכנתא מובטחת חוזר, לתושב או ☆לעולה
 מהצטרפותך שנים 5 כעבור הצמדה. ללא ,97־ של

 3 כעבור ;מהשקעתך כפולה משכנתא — לתכנית
 בנוסף זאת השקעתך. בגובה משכנתא שנים

לדיור. אחר לסיוע לזכויותיד
 בלירות בישראל לחסוך להמשיך יוכל ☆המעוניין

 נזקפת בחו״ל השקעתו כשתקופת ישראליות,
לזכותו,

הדל. בתכנית להשקיע לציבור הצעה מהווה איננה זו מודעה

אל: פנה תשקיף לקבלת
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