מכתבים
השיטות ש?  7ביב
ברצוני להתריע על שיטות עבודתו של
יגאל לביב ,באמצעות מיקרה פרטי ש
אירע לי.
בהסתמכו על ידיעה אנונימית בלתי-
מוסמכת ,שהופצה במיסגרת פעילותן ה
מוגברת של המיפלגות ערב הבחירות ,החל
לביב מתקשר אל אנשי־מפתח בעיריית
ירושלים ,ביניהם דובר העירייה ,כדי לב
רר ,אצלם אם נכון הוא שהסטודיו שלי
לצילום ביצע שירותים עבור המערך מקו
פת עיריית ירושלים .הוא אף טען ■שיש
בידיו חשבונות המעידים על כך .אך ה
עובדות לא היו נכונות .החשבונות ,שהוז 
מנו על-ידי המערך ,שולמו על-ידו ,ובידי
לביב לא היו המיסמכים .לאחר יומיים של
עוגמת־נפש ,הואיל יגאל לביב להתקשר
לעירייה ולהבהיר ,שמחוסר הוכחות אפשר
לראות את העניין כמחוסל.
דומני שצורת עבודתו של יגאל לביב
מחייבת יתר ביקורת ופיקוח מצד עורכי
השבועון ,אחרת יהפוך העולם הזה לעי
תון בלתי-אמין ושוחר־סנסציות ,ובכך תי
פגע מטרתו כמתקן חברתי.
נראה לי כי יגאל לביב חייב להיות
מודע לנזק הציבורי שמעשיו עלולים לג
רום במיקרה של טעות ,ולא לראות בפחי-
תות־כבוד לפנות לנוגעים בדבר ולהתנצל,
כשהדבר נחוץ.
שו קי ק ץ ,ירושלים
• יגאל לביב מעיר  :בעיקבות מידע
שהגיע אלי ,פניתי ,לדובר עיריית ירושלים
וביקשתי בדיקה של העובדות .אחרי 111־
מיסמכיס שהובטחו לי על־ידי המודיע לא
הומצאו ,הודעתי לדובר כי תשובתו מספ
קת אותי .היה זה הצעד המינימלי שנוקט
על־ידי כל עיתונאי המקבל מידע.

חקירה תוף השפלה
ב־ 30באפריל חזרתי ממסע ביחו״ל -לני
מל־התעופה בן־גוריון .במטוס שלי היתה
קבוצה גדולה של ערבים ישראלים .מייד
עם רידתנו מהמטוס הוקפנו באנשי ביט
חון שהחלו לרכז בצד אחד ,לא בעדינות
יתרה ,את כל מי שחזותו נראתה ערבית.
שמעתי ביטויים מעליבים שבהם השתמ
שו אנשי־הביטחון כלפי הערבים .מסרנו
את דרכונינו ,ואחר־כך נדרש איש־איש
להוכיח את ״כשרותו״ בעיני אנשי־הביט־
חון .כשגילו שאני רופא ,בן למישפחת
עולים ,ושאשתי הינה קצינה בצה״ל ,הי
תד ,התגובה הבעת־צער.
האם במדינה זו ,המתפארת בשיוויון-
זכויות של אזרחיה ,ניתן לחקור אדם תוך
השפלה ,על סמך מראהו החיצוני בילבד
)חזותי אינה פולנית טיפוסית(? צר לי,
אך תופעה זו הזכירה לי את תקופת ההש 
פלה של חוקי נירנברג .ברצוני לקרוא
לשילטונות הביטחון לתת הסבר לתופעה,
הגורמת צער יומיומי לערבים תושבי ו
ילידי ישראל.
ד״ר טריסטן טרידם ,ירושלים

איפה היחס ץ
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מזה זמן רב שהעולם הזה מפרסם פרשה
חמורה ,המדברת על אמינותו של הטוען
לראשות הממשלה ,ייגאל ידין .אינכם מת
עצלים להגיש תלונות וקבילות במוסדות
המתאימים ,ולהפעיל לחצים בהתאם .כל
פרט ורסיס חומר שבידיכם — מתפרסם.
מצד שני ,יש מישפחה אומללה בגיב־
עת־אולגה שזכתה בפירסום בשבועון
)״משפחת איוב מגבעת״אולגה״ ,העולם הזה
 ,(2045אך בקישר אליה אין אנו שומעים
שאתם מפעילים לחץ על המוסדות המת
אימים למצוא פיתרונות הולמים למצוק-
תה .מדוע?
כנימץ שיר־אנקורי ,כפר־סבא

רושם מוטעה
מפירסומי מחנה של״י נוצר הרושם ,כ
אילו אגודת אוהל־יוסף בירושלים ,הצטרפה
למחנה של״י .העובדות הן שאוהל־יוסף לא
הצטרפה ,ולא תומכת ,בשום מיפלגה פו
ליטית .נכון לציין שאני ,יושב־ראש ה
אגודה ,הצטרפתי למחנה של״י כנציג צל״ש
— צעירים למען שכונות — תנועה חד
שה שהוקמה לפני חודשים אחדים ,וסבו
רה שרק במאבק פוליטי ,ניתן להביא
לפיתרון המצוקה והפער החברתי.

ימץ סוויסה,
יושב ראש ״אווזל־יוסף״ ,ירושלים
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חובלו לקבוע
את דווותה
עול ההסתדרות
בבחירות להסתדרות צריכים לקחת חלק כל חברה
וחבר בהסתדרות,על מנת לקבוע את דמותה,לחזק את כוחה
ולהשפיע על דרכה.
אל תוותרו על הזכות לבחור את מוסדות ההסתדרות .
עקבו אחרי הפרסומים השונים המספקים מידע
שוטף על הליכי הבחירות.

ההסתדרות היינות בשבילו.
■ו□ הבהירות21.6.77 :
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל־ ועדת הבחירות המרכזית
ועידת ההסתדרות• ועידת נעמת• מועצות הפועלים
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עברית שוטפת ,אנגלית שפת-אם או כושר מקביל לכן,
כתיבה במכונה לאטינית ,שייכות למחנה-השלום
)של״י ,חד״ש ,פנתרים ,מצפן(.
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