
מכתבים
בלבד ליהודים

 קיבלתי באוגוסט׳ 20ב־ בסוצאי־שבת
 לטפל ״כיצד בנושא: אגד מנהג שעוד

המשוח שבשטחים הערבית באוכלוסיה
 שירותים השוואת לבצע ״איך או ררים,״
למעשה.״ הלכה

חב שני עוד עם עמדתי ערב באותו
צו ליד ירושלים—בית-לחם בכביש רים
 שיקח טרמפ לעצור ניסינו בית־ג׳׳אלה. מת

 (ללא מפונית שום אך לירושלים, אותנו
 לנו. עצרה לא הזיהוי) לוחית צבע הבדל
אלי התקרב המתנה, של שעה רבע ■אחדי

שתי ואיתו חברון תושב ערבי, בחור נו

 קניות סל עם אחת ■מבוגרות, ערביות נשים
למכונית. חיכו הם וגם בידה,

שו נושאים על שיחה בינינו התפתחה
או שיבוא לנו סיפר הערבי הבחור נים.

 לא הוא אבל מקריית־ארבע, אגד טובוס
 תחנה לו שאין היות לידנו, שיעצור בטוח

 הגיע בערב שמונה בשעה ■ואכן, זו. ■בצומת
מקריית־ארבע. 430 בקו אגד אוטובוס

 עליו עלו חברי לנו, עצר האוטובוס
 לבחור לאפשר כדי קצת חיכיתי ■ואני

 הנהג לאוטובוס. לעלות הערביות ולנשים
ח  טרק הוא ■ואז עליתי, לעלות, אותי זי
ונסע. הערבי ■של ■בפרצופו הדלת את

 איתנו שוחח רגע שלפני הערבי, הבחור
 ולשינאה לאפליה קורבן נפל רעים, שיחת

 או עטו, בני וכלפי כלפיו אגד, ■נהג ■של
 7 אגד של הרישמית המדיניות זו ■שמא

להבהרות. מחכה אני
ירושלים ■הורנציק, גבריאל

? עדיי! כאן מי
 מחוץ משאירה הקואליציונית הקנוניה

 — צעירים רבבות בצה״ל חובה לשירות
 ובנות ישיבות בחורי — ■ונשים גברים
 הם האלה הצעירים כל בעצם, דתיות.
 בלתי־חו־ הכשר שקיבלו מצה״ל עריקים

הקואליציונית. ההידברות על-ידי קי
 וצעירה צעיר בל חיירם החוק לפי
 ממצי־ והנה חובה. שירות בצה״ל לשרת

 של עקיפה תכסיסי מיני כל מנהיגינו אי.ם
 של קולו את שומעים לא למה החוק.

? היועץ-המישפטי־לממשלה
 בכיתה צעירים וכמה כמה עם ■שוחחתי
 מ־ ■ורחוקים טובים ציונים שהם השמינית,

מחפ אמרו: והם ומהקומוניסטים, מצפן
לע זכות יש למי מצה״ל? עריקים שים
קואליצ עריקים רבבות כאשר זאת שות

 בישיבות, יושבים) לא (או יושבים יוניים
 פית- מה אז ז בבית יושבות דתיות ובנות

 הצבאית המישטרה אנשי מחפשים אום
מהבסים? שברחו חבר׳ה
 זכות לאיש אין יילד• לא זה כפה לא.

 כל מצה״ל, עריק לעצור וחוקית מוסרית
 רבבות בבית משאירה הקואליציה עוד

 לביריונות זמן להם (שיש ישיבות בחורי
דתיות. ובנות !)הדת בשם

שנגנז הסקופ
 אותו מחביאים ואתם כזה סקופ לכם יש
השורות? בין סתם ככה

 במדור והרצינית המעמיקה ברשימתם
 הקיבה״ על צועדת ״האהבה המרחלת רחל

 אחת כי כותבים אתם )2086 הזה (העולם
 אילן לעו״ד להוליד הספיקה אמילי בשם

חמודה. בת לפידות
 שהגבר מיקרים על רק ידעתי כה עד

 פרסמו ■ובכן, יולדת. האשה אך מוליד,
ברבים. מייד הסקופ את ■נא

ירושלים פיק, גיורא

2089 הזה העולם8


