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מכתבים
)המשך מעמוד (8
רב־עוצמה ,מאות ואלפי ענקי פשע לבן
ושחור ,שיידעו לרכוש את העסקנים המת
אימים ולהפוך לקובעי החוק בישראל ול־
ח״כים חסינים.
מוטי כרכות ,יוושדיס

ברירה ,בדרך שמכתיב להם החוק וטוע
ים ,בצדק ,׳שבית־המישפט אינו מוסד שי
קומי .אסירים־לשעבר שבהם נתקלתי נאל
צו לבסוף להגיע לבית־חולים ,או לכתובת
אחרת.
משה בניסטי ,כלא כפר־יונה

השיקו? היה מוטעה

הבו לגו בורער,אס

הפעם טעיתם ! הימרתם על הקלף הלא־
נכון ויצאתם למילחמת־חורמה בד״ש ,ב
עוד שהיא סיכנה רק את שילטון המערך,
ולא יצאתם בגלוי נגד עליית הימין על
כל המשתמע מכך .כך הצליחו עסקניו ה
קשישים של הליכוד ,שההבדל היחיד בי
ניהם לבין עסקני המערך הוא בהיותם
בוגרי אצ״ל במקום הפלמ״ח או ההגנה,
להיראות בעיני ציבור גדול כאנשים נקיי־
כפיים .האומנם כך?
אריה חן ,תל־אביב

איני חסיד גדול של הסרט הישראלי
ואחרי שנכוויתי לא פעם ,אני נמנע מללכת
לסרטים כאלה ,ובמייוחד לא לאלה העוס
קים בהומור עדתי ,המכונים בצדק ״סיו
טי בורעקאס״ .אך ביקורת מעודדת בעי
תונים רבים ,ושיכנועיו של בני שהוא עצ
מו חייל ביחידת חי״ר ,הביאו אותי לב
סוף אל הסרט מסע האלונקות שיוצרו,
יהודה נאמן ,כך נכתב ,חינו צנחן ■ותיק
בעצמו.
לא התאכזבתי .להיפך .הסרט השאיר בי
רושם עמוק ,והדליק אצלי אור אדום .הוא
עשה רושם אמין בעיקר בגלל מי שיצר
אותו .אך למרבה הצער היה האולם ריק־
למחצה ,וגם הקהל שנכח גילה את הוסר־
בגרותו ואת אי־יכולתו לראות אמיתות
מכאיבות ,בקריאות־ביניים ובשריקות .אי
ני יודע כמה אנשים באותו קהל ״שירתו
ביחידות הצנחנים ,אך לפי הערכת בני
שהיה שם עמי — ספורים בילבד.
דוב ליכגי ,תל־אביב
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כשראיתי את הרכב ההמון המשולהב
ברחבת מצודת זאב ,ביום ניצחונו של
הליכוד ,ניקרה בראשי ללא הרף השאלה
אם היתר ,בהצבעתם של אותם המונים —
׳שהורכבו בעיקר מבני פרברים ,חמולות
ישל עיירות־פיתוח ומושבים נידחים ,רק
מחאה נגד שילטון המערך )שללא ספק
גרם להם את העוול הגדול ביותר שבו
צע בישראל( ,או ישיש בזד ,יותר מכך.
האם לא חזינו במהדורה חדשה של קניית
מנהיגי שנונות בנוסח סלאח שבתי ,תו
פעה שאיפיינד ,משך שנים לא מעטות את
שילטון מפא״י? אם אכן כך הוא ,חושש
אני מן הצפוי לכלל האזרחים ,ולאנשי
השכונות בפרט.
יהודה פינקוס ,תל־אביב
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האמת היא שחששתי שבעיקבות מערכת
הבחירות יורגש יובש בעיתון מחמת כוח-
אדם ,שבוודאי הייתם חייבים להפנות
למירוץ הגדול לכנסת .אבל מתברר שלא
דובים ולא יער  :השבועון ממשיך ללחום
את מילחמותיו ,בלי מורא יובלי משוא־
פנים ,ופרשת ידין — תעיד .קיוויתי ש
תצליחו בבחירות .סוף כל סוף ,מגיע לכם.
ברור היה לי שכשם שנלחמתם לציונות
שפויה יותר ,לטוהר־ד,מידות ,לשלום במר
חב ועוד ועוד ,במיסגרת השבועון ,כך
תילחמו בעוצמה גדולה יותר בכנסת ,בהס
תדרות ,וכמובן ,במרץ רב יותר — ב
שבועון.
ד .ישראלי ,ירושלים

המילה המפחידה
לקראת הבחירות ניסה שר־זזאוצר יהושע
רבינוביץ׳ לפתור את בל מדדי והוליי ה
מדינה באמצעות הדפסת־כסף מוגברת שרק
האיצה את מירוץ האינפלציה .בתשובה
לכל הביקורות שנמתחו עליו על הדפסות
הכספים ,הגורמות לירידת ערך הכסף,
השיב רבינוביץ׳ בטענה שהוא מעדיף אינ 
פלציה ומשברים כלכליים אחרים על אב
טלה.
האבטלה הפכה בפי מר רבינוביץ׳ למעין
שד מפחיד שצריך לחשוש מפניו משום

מדינה של שוטרים וגנבים
בעייתי היא בעייתם של רוב האסירים
היושבים ,כמוני ,בכלא במדינה זו .זוהי
בעיית העיוות המשווע שבו נתקל כל
אסיר־לשעבר מייד עם שיחתרו .בעקיפין
נגרם נזק עצום לכל אזרחי ישראל .ככל
אסיר משתחרר ,המקבל חצי־לירד ,עבור
כל יום מאסר ועומד על פרשת־דרכים ,כך
גם אני שוחררתי מכלא דמון ,בשנת ,1974
לאחר ריצוי שילוש שנות מאסר .בכלא
סיימתי קורס מסגרות ,והדבר הראשון ש
עשיתי בהשתחררי היד ,חיפוש תעסוקה,
כדי לפרנס את מישפחתי.
קיבל אותי לעבודה קבלן שלא ידע על
עברי ,אך כשנודע לו הדבר נקט שיטה
מקורית  :הוא לא פיטר אותי ,אלא החל
לנצל אותי )שעות נוספות ללא תמורה,
וכר( .כאשר ניסיתי להתקבל למיפעליט
גדולים כמו כור ,וולקן ,מיספנות ישראל
ותע׳׳ש ,נעניתי בשלילה — הפרופיל הר
פואי שלי נמוך )אגב ,באותם מיפעלים
מועסקים ערבים(.
איך אפרנס את מישפחתי ,מגזל? פני
תי בכתב למישרדי־ממשלה הנוגעים בד
בר :מישפטים ,מישטרה ,סעד ,פנים ,בי
טחון ,לאגודה-,לשיקזם־האסיר ,אך ללא
הועיל .נתקלתי בקיר אטום של אדישות
משוועת .כיום אני עולה למשלם המיסים
כ־ 5000ל״י בחודש .זאת מלבד הוצאות
המישפט .אם לא תיפסק האדישות לנו
שא ,תהיה זו מדינה של שוטרים וגנבים.
במקום לשבת בכלא יכול האסיר להביא
תועלת בתעשייה ,במקום נזק במיליארדים
יכניס מטבע זר.
באופן כזה נכנסים אנשים למעגל שמ
מנו אין יוצאים  :מישפט ראשון ,שיחדור.
חזרה לפשע .התובע טוען שהאיש הוא
בעל עבר ומסוכן לציבור ,וכן הלאה .ה
אמת היא שהציבור מסונן לעיתים
לנאשם .המאסר רק גורם מרירות ושינאה
כלפי החברה .השופטים הולכים ,בלית-

שהוא עלול לגרום לאסון .אולם באותה
שעה עצמה גרמו השיטות הכלכליות של
יהושע רבינוביץ לאבטלה סמויה ,הן בקרב
המנגנון הממשלתי המנופח והן בקרב מקב
לי קיצבות הסעד והביטוח־הלאומי שלא
משתלם להם עוד לעבוד .כתוצאה מכך
קיימת למעשה בישראל אבטלה בהיקף
הרבה יותר גדול מכפי שמראה הסטאטיס־
טיקה .השאלה היא ממה צריך לפחד  :מה־
מילה ״אבטלה״ או מקיומה הממשי של
האבטלה .לי יש הרושם שהמילה היא ש
מפחידה את רבינוביץ /האשף־הכלכלי של
המשק הישראלי.
פנחס צרפתי ,באר־שבע

ויכוח אגתולוגי
בגיליון העולם וזזה  -2065מסוף מארס,
הופיע במדור ״נמר של נייר״ מאמר ב״שם :
״משה דור ורבים אחרים״ ,שהתיימר לה
יות הערכה של האנתולוגיה זיז רייטינג
פרום איזראל ,שיצאה כאן לאור מטעם
טרנסוורלד פאבלישרם .אני נזקק למלה
״התיימר״ ,מפני שנמר־הנייר שלך ,הכו־
)המשך בעמוד (14
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