
מכחכים
ש ח אי כ ש ה

 להציע מכדי מאוחר שכבר יודע אני
 אבל תשל״ז. לשנת השנה איש את לכם

 תשל״ח, שנת סתם ערב עתה, דווקא
 את להציע הראשון להיות רוצה הייתי

 אתם לטובה. עלינו הבאה איש־השנה
 אם אפילו בגין, מנחם יהיה שזה תראו

 של כאיש־השנר, כבר אותו בחרתם
תשל״ז.
 שנה בעוד זה למיכתבי התייחסו אנא׳
, מהיום.

תל־אביב הראל, אכיגדור

 של לאיומיו להתייחס במקום שלנו. קקים
 דנה מישפט, לעוות ולניסיונו אולמרט
 מב־ החדרת של השולית בבעייה הכנסת

לבית. שיר־הקלטה
 עד־ראייה *שהייתי מקרה לי מזכיר זה

ה באמצע מכוניתו את עצר כשנהג לו,
הת לנפגעי עזרה להושיט כדי כביש

 ניגש במקום שהיה שוטר קטלנית. נגשות
 עצירת על תנועה דו״ח לו ורשם אליו

 של התנהגותם אסור. במקום מכוניתו
 תעד היא זו מבישה בפרשה נבחרי־העם

כולה. לכנסת דת־עניות
אשדוד עם־שלם, רפאל

ם ז תי ר א ק ר מ ל או ה

 אולמרט אהוד לח״כ נטפלים אתם האם
 אופן, בכל ז הליכוד איש שהוא משום

חשבו של ריח נודף עליז מהתקפותיכס
פוליטיים. נות

חיפה גלכרט, אדיה

 זקוק הוא היסטרי. עם הוא ישראל עם
 מהמתח להתפרק כדי רק ולו למילחמות

 בכל השנה ימות בכל נתון הוא שבו
 לסיר־ תמה הזאת המתנה החיים• תחומי

הלח את לשחרר כדי לשסתום הזקוק לחץ
הער עם מילחמות אין ואם מבפנים. צים
 היהודים, עם מילחמות עושים אז בים

מפוברקות. מילחמות אלה אם אפילו
ה ההיסטריה את להסביר ניתן כך רק

 אולמרט ח״כ הצליח שאותה ציבורית
פרימיטיביים. כל־כך באמצעים ללבות

פתוז־וזיקוזה שפר, מלכה

 האח־ בשבועות במדינה שמתרחש מה
 אול־ אהוד ■של ציד־המכשפות סביב מנים
ה הדמוקרטיה לגבי ספקות מעלה מרם

 כבוד רמיסת תוך המשתוללת ישראלית
 הזה העולם אם טובים, זמנים הגיעו האדם.

 את המבטא במתנה היחידי העיתון הוא
 זכויות על וההקפדה האחריות השפיות,

איב והטלוויזיה• היומית העיתונות הסרט.
 הזולה, הסנסציה אחר ברתסה רסן כל דו

 מניעים בעל לאדם סיתחון־פה נותנים
אחת אפילו הוכחה לא כה שעד מפוקפקים

ת ו ת ל אי ש

 לדעת האוהב ומתוכנן מסודר אדם אני
 להתאים ומשתדל בפניו, עומד אשר את
 ולממשלתי לעמי האישיות תוכניותי את

 אותי מטריתת אי־לכך בחרתי. בה אשר
 ולא־כל-כך אקטואליות שאלות, מיספר

לי: להשיב יכול מישהו האם אקטואליות
 והאבל הזיכמן ימי את יאחדו האם •

או או החופ לתיכנון מאד חשוב זה ל
מישפחתי. של שות
 ו השנה צבאי מיצעד ייערך האם ••
 ב: קמבי אצל מקום להזמין צריך אני

בחו״ל. לקמבים ולהודיע ירושלים
 הבנות כל ישוחרת בעתיד האם •

עוד בתי צבאי? משימת אוטומטי באופן
 לשקול צמך כבר אני אפל צעירה, נה
 ו־ ב״ציאנה להתאמן להתחיל עליה אם

בשבוע. פעם דאגה״
 מבצע המפכ״ל את לתפוס צריך !#האם

 המי׳שטרה, מן שיתפטר כדי כבד פשע
 כלל בממלכה אצלו שקורה מה שכל או
ו מסויימות מסקנות להסיק אותו מחייב לא

לידין? בגין יחכה עוד זמן כמה •
הזה? למיזמוז הסיבה מה

 הזוהמה נגד כלום עושים לא למה •
דן? של האוטובוסים שפולטים

 למסקנות בקשר השרים יעשו מה •
אשר? ועדת
? לא או בצבא היגיון יש •
גולדה? איפה •

ד י , דו ( י ל ד נ מ ) ר ו נ תל־אביב מ

 האם כנכונה. ברבים שהטיח מההאשמות
 להיות תמיד נוטים שאתם משום רק זה

האנדמדוגס? לצד
ד, ב. לנן תל־אביב ג

 ב־ -שוב להקרין השעה שהגיעה דומני
 בצהרי־ הסרט את בארץ בתי־הקולנוע

 המק־ בתקופת בהוליווד שנוצר היזם,
ה של פחדנותה על כביקורת קארתיזם

 עליה המשלימים אלה נגד לצאת חברה
טרור.

אביב תל־ כרנשטיין, יוסי

 וזז־ גלי בריש בחוצות משתולל הפשע
 צריך בו. להילחם חידלת־אונים מישטרה

 על אותו ולעודד אולמרט ח״כ את לשבח
 הפשיעה בעיית את להעלות אומץ־ליבו

 רדו לכם: עצתי הציבורי. סדר־היזם על
 את לעשות מכם לאמיצים הניחו !מהאיש

אכזב המל
ירושלים לוי, ברוד

הח הנורמה מול הכנסת של שתיקתה
 של לפעילותו אולמרם ח״כ שקבע דשה

לבית־המחו־ אותיקלדן היא זזבר־כנסת

ת א נ י י ש מ ו א ם ת א סי

שימור סידרת אחרי בעניין עוקב אני
 צבאי מבקר — עמידרוד בנימין של תיו

קיצו ימניות השקפות בעל ואיש מעמיק
רשי לפירסום ערך מה תמה אני ניות.
 צבאית שכביקורח משום לא אלה. מות

שה משום אלא בלתי־נכונים, הדברים
 ביטחה — סוקר עמידרור שמר בעיה

 ורק אך אלא צבאית אינה — ישראל
מדינית.

 אינה כישראל מוגבל שטח בעלת מדינה
 סביבה נגד ארוך לטווח להתגונן מסוגלת
 יעזרו לא תימרון, עומק יעזור לא עויינת.
גר פצצה ואפילו אוגדות, ומאות עשרות
ה נגד דבר של בסוסו תעזור לא עינית

 ,1:10 בשיעור עדיף אדם כוח נוסחה:
הנמ מיעוט של התאבדות מיבצעי פלוס

הארץ. בתוך צא
 עמי־ זאת שמציין כפי מעצסות־העל,

 יכולות אינן לארצות־הברית, ביחס דרור
 אינו דבר שום ישראל. לביטחון לערוב

 מצב מלבד ישראל, לביטחה לערוב יכול
 בין מילחמה של הכדאיות את המפרק

 הפלסטינים ובין ישראל, לבה הערבים
השונ סיאמיים תאומים הישראלים. לבין
לפ מסוגלים אינם פשוט זה את זה אים
הש על־ידי אלא -שינאתם בעיית את תור
קולקטיבית. התאבדות על־ידי או למה

 יצירת (כלומר מדיני פיתרון שני, מצד
 להילחם) ירצו לא הצדדים שני שבו מצב

ה שבהם התנאים נוצרים אם רק אפשרי
 מבחינה רק לא בזה זה תלויים צדדים

 אלא עכשיו, שקורה כמו טריטוריאלית,
ופיננ סוציולוגית כלכלית, מבחינה גם

 נוסח שלום הסכם שום — משמע סית.
 לא חברים״ ונהיה הלוחמה את ״נפסיק
 פוליטית השתלבות של הסכם רק יעזור.

 המתמדת הסכנה את לסרק יכול וכלכלית
כזה. הסכם בהיעדר הקיימת והנצחית,
יית הערבי העולם עם השתלבות הסכם

 אי־ בעיית את כל קודם נפתור אם רק כן
 הפלסטיני־ המיעוט בין ההשתלבות קיום
 בתוככי הישראלי־יהודי הרוב לבין ערבי

שכל הוא הדבר פירוש ישראל. מדינת

 מאותן וייהנה התנאים אותם יקבל אזרח
 תרבותו, על ההגנה זכות כולל הזכויות,

האתני. ואופיו שפתו
 עצמה מגדירה ישראל שמדינת כיוון
 את המשרתת ארץ כלומר ציונית, כמדינה

 סיכוי אין בלבד, .היהודי־ישראלי האינטרס
 הערבים עם יחד — ונידונו לפיתתן רב
 הצבאי בצד הטיפול גרעינית. לכלייה —

הבעיות. בשורשי נוגע אינו
צרפת פאריס, גילן, מקסים

הבאושים הסירות
 על שידור ברדיו שודר אלה בימים רק

 שנה, 18 לפני שורת־המתנדבים מישפט
 המישט־ של הכללי שהמפקח התגלה שסו
 ב־ עדות־שקר נתן סהר, יחזקאל דאז, רה

 בעיקבות נאלץ אומנם סהר בית־המישפט.
 יכול אם אולם מהמ״שטרה, להתפטר זאת

 בבית־ ישקר המישטרה שמפכ״ל לקרות
ש אצלנו מתפלאים למה אז המישפט,
? בגניבה ידם שולחים שוטרים

רמת־!! עדקי, אורה
 במישטרת אלה בימים שמתרחש מה

 שנים. של הזנחה של תוצאה הוא ישראל
למשי הישראלית החברה התייחסה תמיד
בתח עמד הוא בזילזול. השוטר של מותיו

 יוצאי ורק הממלכתי השכר סולם תית
 ב־ להסתדר יכלו שלא מצוקה, שיכבות
המישטרה. לכוחות גזייסו אחתת, מישתת
 המישטרה ראשי התריעו שנים במשך

יכולים שהם כוח־האדם שרמת כך על

 הנסיבות בכורח המישטרה לשורות לגייס
 שהה לא איש הישראלית• בחברה תתנקם

הסי את כולנו אוכלים עתה ם. אזהרותיה ל
אי־ראיית־הנולד. של הבאושים רות

גבעתיים שוטר), (אשת ב. לאה

 יודע בקרימינולוגיה מעט שמצוי מי כל
שני ביותר. קטן לפושע שוטר בין שסער

 לע־ אותם הדוחף אישיות מיבנה בעלי הם
 ה־ של השני מצידו אחד כל בפשע, סוק

הפסיכולו המוטיבאציה מבחינת מיתרס.
 הקפדה רק ביניהם. הבדל כימעט אין גיה
 גבוהות, חבדתיות ונורמות מוסר ערכי על

 הסבי" השפעת ותוצאת חינוך פרי שהיא
 בפשיעה לעסוק לאחד הגורפת היא בד״

האחר. מצידה ולשוני האחד מצידה
 התחומים. היטשטשו ישראל במדינת

התחמ כמו מובהקות, פליליות עבירות
 לגיטימציה קיבלו מיפים, מתשלום קות

 קבע העליון בית־המשפם ואפילו חברתית
 שאין עבירות הן מסבע־זר של שעבירות

קלון. עיטן
 השוטרים, את להאשים קשה זאת לאור

ת ונסחפו שנכשלו ה המעוותות *ורמו
 עם כולה. הישראלית החברה את מאפיינות

 במישם־ שנתשף מה על והכאב הצער כל
 הקרקע את לברר יש תל־אביב, מחוז רת

 זו פסולה תופעה צמחה שעליו החברתית
 ש־ לסני בגניבה, העוסקים שוטרים של

החברה. כאוייבי אותם מוקיעים
חיפה שמעון, ג. ד״ר

ר מ א ה ר ל מ א י

 לקבוע ניתן כי למדו גוש־אמונים אנשי
 כשהיו גם בשטח, בלתי־חוקיות עובדות

להם כשיש עתה, לממשלה. אופוזיציה

שר של בדמותו הממשלה בתוך נציגים
מבק שהם הפלא מה המד, זבולון ד,חינוך

בטלוויזיה? גם התנחלות להקים שים
 אלי והד״ר שמיר משה כהן, גאולה

החדש הסיגנון בשורת את נשאו תבין

 בי! נגדם וקוממו הבחירות אחרי מייד
 ־ב הבוחלים הליכוד, תומכי את גם השאר
 המג״ המר, זבולון בחופש־הדיבור. פגיעה

שתח ערכית׳׳ ״מלוותיה לה להעניק סה
 אינו המוראל, את לנו ותעלה אותנו נך

 שאין את יעשה הוא אבל הרבה. מדבר
לעשות. מעזים האחרים

השרח הוד נכו, עודד

 אז בבני־ברק. השומר ברהוב התחיל זה
 מרחב זהו ? צועקים אתם ״מד, :לנו אמת

ב להתחשב צריך הדתיים. של המחייה
 קיבל הציבור בהם.״ לפגוע ולא רגשותיהם

ונכנע. הדין, את
 מנסים השומר רחוב את שסגרו אחרי

ה את גם לגו לסגוד וחבריו ורמוס דני
 ״מה :נימוקים באותם ושוב טלוויזיה׳

 בריגשות להתחשב צריך צועקים? אתם
 בטל״ עידום להציג אי־אפשר הדתיים.

ברגשותיהם.״ ולפגוע וויזיד,
 אף סוף־סוף׳ הפעם. גם ייכנע הציבור

 בפד כאנטישמי להיראות רוצה לא אחד
 שלה אחד מיססר הבדרן שאפילו דינה

ציציות. ולובש כיפה חובש
שבע באר־ מידשטיין, י.

 הזה העולם שתיקתכם. אותי מפליאה
 שייל־ המחנה דגל נושא להיות צריך הוד,
 בגוש־ עתה, האוכלת הדתית בכפיה חם

 שעוד טובה חלקה כל ממלכתית, פנקא
 ז מי — אתם לא אם לפליטה. נותרה

ירושלים השידור, רשות עוכר

הקיר אל מדבר אני
 חיפאי בסינמטק צפיתי שעבר בשבוע

 הסרט, נחמדה. מילחמה איזו הו, בסרט
 חבר־ סאטירה הוא לדעתי, מעולה *שהוא

 מילחמת־ רעל בכלל המילחמד, על תית
 שבו בסרט הקטע בפרט. הראשונה העולם
 שבו זה הוא מכסימלית הזדהות חשתי
 כיצד להמונים להסביר מנסה צעירה אשד,

ובני הפוליטיקאים על־ידי מנוצלים הם
 הקטל. בשדות מטרה ללא נהרגים הם

 דב־ את מקבל אינו הפרימיטיבי ההמון
 :צועקת בהמון אשד, אותה. תוקף ואף דיה

שמ בני גם הרי כך? לדבר יכולה את ״איך
 שבגד, אם ציבורי. היגיון זהו בחזית.״ רת

 למנייה, הדחקה מפתחת בחזית משרת
 להורג שליחתו נגד להתקומם ובמקום

להי חייב שהוא עצמה את משכנעת היא
לחם.

 מול עומד עצמי את חשתי זה בקטע
קי של אוסף טול עומדים אנו המראה.

 ומסרבים בסרט, האשד. כמו בדיוק רות,
 התירה של רעיון לכל ומתנגדים לחשוב
השלום. לקראת

 לומד מצירי אני גם הציבור, רק לא
 מנהיגיו את להצדיק מגסה הציבור לקת.

 שנייה מישפחה לכל יגרמו אלה אם אף
 מרגיש אני שכולה. מישפחה להיות בארץ

 אל המדברת בסרט, ראשה כמו עצמי את
 להילחם להמשיך טעם יש האם הקיר.

? בטהנות־המח
גיבעתיים קאופמן, יוסי
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