
מכתבים
ה שהם עדות, לקובץ או שלעדה, צריך
להז יוכלו עימו נציג יהיה ביישוב תג

 שווה, הפרופסור בדיחת נולדה כך דהות.
מ שהוא בנראה היתה היחידה שסגולתו

המזרח. עדות
 בכל מדוע הבעייה. הוא שווה לא אבל

 המזרחן מעדות בנשיא בגין רוצה זאת
הלי מבוחרי 650/0 פשוטה: לכך הסיבה

 המדיניות אבל המזרח. מעדות הם כוד
 פגעה ארליך שימחה מנצח עליה הכלכלית

הלי של קרנו המזרח. עדות מבני ג־־&ימ
 נפלה האחרונות, בבחירות שעלתה כוד׳

 הליכוד. ממשלת של הכלכלית במדיניות
הלי תדמית את להציל כעת מנסה בגין
 נשיא בחירת על-ידי בוחריו בעיני כוד

 שגרמה הכלכלי ההרס תמורת ספרדי,
המזרח. עדות לבני ממשלתו

מהפ שינויים לבצע מנסה שבגין חבל
 מלבד שוליים תחומים מיני בכל כניים

 משהו אולי, משיגים, היינו כך בעצמו.
סאדאת. של השלום מניסיון

גבעתיים הירש, מיקי

מפלסטיר! תאנה עדה
 נשיא שמרבה השבחים בעיני מוזרים

 של ראשו על להרעיף סאדאת, מצרים,
 גם מה שמשום וייצמן, עזר שר־בטחוננו,

שלפ לשכוח, אסור להם. נתפסתם אתם
 וייצמן עזר אחראי פורמלית, מבחינה חות
 ועל הליטאני״ ב״מיבצע ההידרדרות על

 שבוצעה מפשע חפים באזרחים הפגיעה
 המחנה, דווקא היה אחר מצב בכל במהלכו.

 תובע השלום״, ״מחנה אותו מכנים שאתם
 מה רקע על וייצמן של התפטרותו את

מצ שוייצמן כיוון אולם בלבנון. שאירע
 והגמיש הראציונאלי המתון, כשר טייר

 וגם אתם מוכנים בממשלת־הליכוד, ביותר
אזר מאות חיי אובדן לו לסלוח סאדאת

״מתינותו״. את ולשבח חים
 יוצר בלבנון וייצמן עזר של כישלונו

ה קבלת ודרך שיפוטו כושר לגבי ספק
הלי ב״מיבצע שגה אם על־ידו. החלטות

משליטתו, לחמוק לעניינים והניח טאני״

כמטוס גאמסי והגנראל וייצמן עזר
אחר מצב בכל התפטרות

 אותן על יחזור לא שהוא יערוב, לידנו מי
 במיבצע שלו המגעים במהלך גם שגיאות
י השלום

 מסוג אישית וכאריזמה שובבות־נעורים
המצ לב את שכבשו עזר, נחון בהן אלה
 שר- ואת מצרים נשיא את והפכו רים

 האישיים לידידיו גאמסי, שלו, המילחמה
ערו אינן עדיין וייצמן, עזר של ומעריציו

ה עם המו״ם בראש לעמוד לכושרו בה
 היא לשפיטתו יותר שחשוב מה מצרים.

 אם שלו. ה״אינטגריטי״ שמכונה מה מידת
שהממ בהרגשתו וייצמן עזר כנה אומנם

ההז את מחמיצה בה מכהן שהוא שלה
 לעשות ממשיך הוא מה לשלום, דמנות

מספ כביכול, ומתינותו, גמישותו בה?
 עלה־התאנה כסות את הזאת לממשלה קים

 להסתמך. יכולה היא שעליו מפלסטיק,
ה אם כי הטענה ותשמע היום ירחק לא

 להסכם להגיע מסוגלים היו לא מצרים
וייצמן, כמו ו״ריאלי״ ״מתון״ אדם עם גם

לש המומנטום לכישלון שהאחריות סימן
עליהם. מוטלת לום

תל־אביב תמיר, ישראל

חסרת־מצפץ הרגזה
 ציבור כל ובשם בשמי אליכם פונה אני
טל מקלטי להם שאין הרדיו, מקלטי בעלי

 לקבל מוכנים היו לא כמוני, רבים, וויזיה.
 רוב במתנה. גם ״תיבת־הכסילים״ את

 להוטים הצעירים רק כי זקן, הזה הציבור
 מאי־ ניכר אחוז הכסילים״. ״תיבת אחרי

 והנה להתרגז. להם ואסור חולי־לב הם תנו
 רשות־ של מחלקת־הגבייה לנו שעושה מה

:השידור
 כל. קודם מודים, הם מודפס במכתב

 טלוויזיה מקלט לי אין ידיעתם מיטב שלפי
 מקלט כבעל המחשב על־ידי מוגדר (״אתה

ש־ שאפשר מפני אבל, בלבד...״). רדיו

מכתבים
 להם, הודעתי ולא טלוויזיה מכשיר קניתי

 חשבון לי שולחים אלא שואלים, אינם הם
 ריבית בתוספת לאלתר, האגרה לתשלום
 שנה חצי לפני שגם למרות וזאת פיגורים,

ה התביעה על במשרד־החינוו התלוננתי
 רשות־ה־ לידיעת הועבר והדבר מדומה
שידור.

 ובמישפט. בקנס עלי מאיימים במכתב
 לי ברור לא חשבון. פירוט בו אין אבל
 הרדיו אגרת את גם בחשבון לקחו הם אם

 שמית חתימה גם אין על־ידי. ששולמה
 מחלקת ״מנהל תואר רק אלא המכתב, על

 מבצע שזה היטב מבין האיש הגבייה״.
 חותם אינו אולי ולכן בלתי־חוקי סחיטה
בשמו.

 מקום כלל אין לי ששלחו הטופס על
 ואני טלוויזיה. מקלט לי שאין להשיב
זו בדרך נרצחו חולי־לב כמה שואל:

חסרת־מצפון? הרגזה של
 הס־ מהווה ברדיו הממושכת ההטרדה גם

 נפסקת אינה ההטרדה כי פלילית, גת־גבול
 לו שאין במי פוגעת והיא התשלום עם

 מישהו היה אילו לשלם. צורך או קשר
 הדלת, דרך כניסה של בדרך זאת עושה
פלי הסגת־גבול בגלל לעוצרו היה אפשר
 גלי דרך בתינו אל נכנסים הם אבל לית.

להפסיקם. אפשרות ואין האתר
 את גם פירסמתם לוא לכם מודה הייתי
 ממיטרד אחרים שנפגעים כדי כתובתי,

 שנוכל מנת על עמי להתקשר יוכלו זה
 של והרדיפה ההטרדה נגד להתארגן

רשות־השידור.
בנימינה ,12 ת.ד. כהן, פנחס

התנצלות
 התפרסמה )2106 הזה (העולם בעיתונכם

 :34 בעמוד היתר, בין נכתב, בה כתבה
 בת שוטרת היתה לא המרכזית ״ליחידה

 הנערה תפקיד את למלא שתוכל שבע־עשרה
 מפרקליטות אחת אל פנו הם המתחזה.

 רדי, שרה עורכת־הדין תל־אביב, מחוז
 תפתה שהיא כדי ׳,17 בת מחתיכה הנראית

 הפעם זזיתה זו איתה. להיפגש הבחור את
)10 בעמוד (המשך
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אבנת פרסום
21199 הזה העולם


