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מכתבים
)המשך מעמוד (6
לענות ליוסי ורטר מתל־אביב מעי דפי
׳
עיתונכם.
הקורא ורטר כותב במדור ״מיכתבים״
)העולם הזה  ,(2071שצר לו על זה שה
קללות של הזמרת עליזה קאשי בטל
וויזיה נגד הערבים כאבו למר אליעזר
פומדנץ ,והוא קורא לזה תוכנית־בידור.
האם קללות נגד ערבים נקראות אצלכם
תוכנית־בידור י אני מסופק אם הביטוי
״יהודי מזוהם״ היה מוצא חן בזיני ורטר,
והוא היה קורא גם לו כינוי־בידור.
נדמה לי שהכינוי הזה היה מזכיר לו
המון דברים אחרים ,שהוא לא היה שמח
לזכור אותם .הקורא ורטר היה מעדיף
שכל האמנים יקללו את הערבים .אבל,
מר ורטד הנכבד :מסופקני אם הקללות
של עליזה קאשי נגד הערבים יחזירו לה
את בן־אחותה• שנהרג במילחמה.
אחמד מסאדווה ,כפו־סולם

כאיתמר יעוז-קסט ,בעל הוצאת־הספרים
עקד ,המקבל תמיכה כספית שנתית קבו
עה בסך  30אלף ל״י ממישרד־החינוד־
והתרבות למימון הספרים היוצאים בהו
צאתו ,לבקש מענק מקרן תל־אביב ,וכיצד
נעתרו לו פרנסי ושופטי הקרן.
עיון ברשימת השופטים מראה ,שכימעט
בכל השנים אלה אותם השופטים )השמות
הבולטים ביותר ביניהם :א.ב .יפה ,אמיר
גילבוע ,ראובן בר־יוסף ,הילל ברזל ,ב.י.
מיבלי( ,כאשר הם וחבריהם מתחלקים
לשתי קבוצות  :בשנה זו אנו נכבד אתכם
בפרסים ,ובשנה הבאה אתם תכבדו אותנו.
קשה לדעת העוון של מי גדול יותר:
של אלה אשר העזו פנים להתאוות לפרס
בפעם השניה והשלישית בעוד רבים וטו
בים לא נהנו ממנו אפילו פעם אחת ,או
של השופטים ,אשר בשיפוטם הרע העוו
מישפט .יראה הציבור ,וישפוט!
א .פלגי ,תל־אביב

סליחתו של גולדשטיין

צרר! צריף להיראות

לפני שהקורא נחום ורדי מנהריה יבוא
להתריע כנגד גזענות בטלוויזיה הישרא
לית )מדור ״מיכתבים״ ,העולם הזה ,(2072
כדאי שיקנה לו מישקפיים וינקה את
אוזניו .באיזו זכות הוא מסיק על סמך
כתבת־הטלוויזיה על חגיגות מירון ,שאורי
גולדשטיין גזעני? הרי הכתבה לא היתה
בכלל של אורי גולדשטיין.
כ .כהן ,ירושלים
• הצדק עם הקורא כהן .הכתבה ש
אליה התייחס הקורא ורדי היתה של חיים
גיל ,ולאורי גולדשטיין לא היה כל קשר
אליה .עם אווי גולדשטיין הסליחה.

זהו מיכתב ששלחתי לפרופסור אמנון
רובינשטיין ,מיספר  2ברשימת המועמדים
של ד״ש לכנסת.
קראתי בעיתונים שאתה עשוי להתמנות
כשר-המישפטים .כידוע ,מואשמים אביך
ואחיך בהחזקה בלתי חוקית של מטבע-
חוץ ובעבירות על חוק מס-הכנסה ,במים־
גרת פעילותם כמנהלי־חברה.
כל עוד לא נגמרו החקירה המישטרתית,
וההליכים בבתי־מישפט בנושא זה,׳ לא
ייתכן שתיטול על עצמך את מישרת שר-
המישפטים ,שכן אם תתמנה תעמיד את
עצמך במצב בלתי־נסבל.
אין צורך להזכיר למועמד למישרת שר־
המישפטים ,שהצדק חייב גם להיראות ,לא
רק להיעשות .לשר־המישפטים השפעה
חשובה בנושא קידימם של שופטים והע-
לאתם־בדרגה .כדי לסבל מראש כל אפ
שרות של לזות־שפתיים ,טוב תעשה אם
תסרב להתמנות כשר־המישפטים עד אשר

הצהרת תלמידיס
אנו ,החתומים מטה ,מצהירים בזאת כי
הפיסקה הראשונה במאמרכם ״ביודספר
לסקאנדלים״ )העולם הזה  ,(2070שבה נא

ה ש בו ע

בהגרלת הפיס סך הפרסים

 4 $מיליון ל״י
פרס ראשון

 750.000ל׳ י
קנה לך כרטיס ובוא
לטכס ההגרלה
מנהלת כית־ספר אורה כרמי
כבוד עם מישמעה
מר ש״כשתלמידי ביודספר יונתן בנתניה
•שומעים את השם אורה כרמי הם מגיבים...
בפחד.״ אינה נכונה .אין אנו מפחדים
מהמנהלת אורה כרמי ,אלא להיפך .אנו
מעריכים אותה מאד.
בבית־סיפרנו יש מישמעת ,שהיא דואגת
לה מאד ,נמו שצריך להיות בבית־ספר.
בבית־סיפרגו ישנן החלטות דמוקראטיות
שבהן אנו זכאים להביע את דיעותינו.
יש לציין כי הצהרה זו לא נכתבה תחת
לחץ המורים אלא ביוזמתנו האישית.
מיכל אכרמוכיץ ,ועוד  168חתי
מות של תלמידי כיתות ו׳ ,ד ו־ח׳
בבית־הספר ״יונתן׳ /נתניה.

נ ח ס ל א ת ה ז׳ ו ק י ם !
כמה פעמים ניסית להפסר מ ה ז ׳ ו ק י ם ולא
הצלחת  1לאחר חיטוי שלנו ,אנו מחסלים את
הז׳וקים ו ה ח ר ק י ם ואת מקבלת תעודת
אחריות לשנה.
מודיעין  18ר״ג ,טל5 .־ • 790114-6אילת ,טל3012 .־.059
היתר משרד הבריאות  .21 :רש׳ עסק 181/75

* ״ תן ע מ י ח י

ה ד ב ר ת

הציבור ישסוט
קרן תל־אביב לסיפרות ולאמנות הודי
עה באחרונה את שמות הזוכים במענקים
לשנת  .1977והנה ,מה נדהמתי להיווכח ש 
שישה מן הזוכים בפרסים זוכים בהם כבר
בפעם השנייה ,ואחד מן השישה )ע .בן-
נוריון( אפילו זוכה בו בפעם השלישית)!(.
וכל זאת ,בשעה שרבים וטובים אחרים
המגישים מועמדותם זו השנה השישית
או השביעית ,לא זכו בפרס אפילו פעם.
קשה להבין כיצד ,למשל ,העז אדם

יכריעו בתי־המישפט סופית במישפטם של
אביו ואחיך.
רמי הרטל ,תל־אביב
י ד לין ^י דין
בגיליונכם )העולם הזה  (2070מיום 4
במאי פורסמה רשימתו של יגאל לביב,
שבה נכתב בין השאר כי שר־החינוך ו
התרבות ,אהרון ידלין ,שוחח עם הפרופסור
ייגאל ידין ,שביקש כי אגף־העתיקות ב־
מישרדנו ייתן לו מיסמכים שונים .עוד
נאמר בכתבה ,כי השר סיפר על כך ל־
עוזרו־לשעבר ,ניסים אלמוג ,וכי היועץ
המישפטי של המישרד ,ד״ר צבי כהן,
דיווח לאחר־מכו לשר־החינוך שידין קיבל
מה שביקש.
הנני מבקש בזה להבחיש את כל מה:
שנאמר בכתבה הנ״ל .שר־החינוך לא שו
חח עם הפרופסור ייגאל ידין בנושאים
הקשורים למיסמכים כלשהם ,וממילא לא
נתן כל הוראה לסייע לידין וגם לא קיבל
דיווח כי הוראתו מולאה.
ישראל כהן ,דובר מישרד-
החינוך־והתרבות ,ירושלינד
• יגאל לביב מגיב  :נימים אלמוג
אישר את העובדות שהשר מכחיש .אני
מאמין לאלמוג.
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