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)7 מעמוד (המשך
 דחיית תסכם. כל יפוצץ עזה וברצועת בגדה

 בבחינת תהיה שנים חמש לעוד הפיתרון
 הלאומי גופנו את שירעיל מוגלתי, פצע

 ודד הטרור של מעגל־הדמים את ויגביר
 על הפלסטינים. לבין בינינו טרור־הנגדי

 הפלסטיני העם של עצמית הגדרה בסים
הפ עם גם להסכם־שלום להגיע היה ניתן

המיו השלום את באמת ולהשיג לסטינים
 הסכם־המיס־ אם הוא גדול ספק כעת, חל.
ממש. של להסכם יהפוך גרת

ה ק ב ל, ד עמיר קיבוץ ת
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יגאל את לגאול
המס שר להיות צריך היה אישיהשנה

 הוכיח הוא הורביץ. יגאל והתעשיה חר
 אחרי במדינה. ביותר הגמיש הוא שמצפונו

יקו לא אם מהממשלה בהתפטרות שאיים
 קוצץ שהתקציב מבלי בו חזר התקציב, צץ

 הוא עכשיו אחת. שחוקה באגורה אפילו
 אבל הממשלה, נגד באריקדות על עולה

 שהאיש לשכוח אסור מוותר. אינו כסאו על
בהת עצמו בזכות פעם אף נבחר לא הזה

 שהגיע לאן הגיע הוא עצמאית. מודדות
 דם מספיק היה בגין למנחם אם כספחת.

 ראוי רפיח, בפיתחת היישובים על לוותר
הטו שירותיו על גם לוותר עוז שיאזור

 אותנו ויגאל בממשלתו הורביץ של בים
זה. של מגאולתו

תל־אביב כלאי, מיכה

הכיתה השיבה
 דבר וחצי דבר כימעט כתבתם לא למה

 ראש־הממ־ שיבת של המשפיל הטכס על
 מסע ללוד? מקמפ-דייוויד בגין מנחם שלה

 יותר קיטשי היה הזה והנישוקים החיבוקים
הי מה בחיי. שראיתי האופרטות מכל  ז
ה שובי ב״לאסי להתחרות רוצה בגין

י ביתה״
נתניה רכטר, שמעון

סאדאת של הוויתור
 מנחם של מוויתוריו התלהבותנו מרוב

ה מאיתנו נשתכחה בקמפ־דייוויד בגין
 מאיתנו. יותר הרבה ויתר שסאדאת עובדה

נפרד הסכם־שלום לכרות הסכמתו עצם

 מספר לפני שעוד ויתור היא ישראל, עם
 בווי- עליו. לחשוב היה אי-אפשר שבועות

 רק לא לבגין, בניגוד סאדאת, מסכן תוריו
 הוא חייו. את גם אלא שלו הקאריירה את

 כרישים מוקף בודד אי על עתה נותר
 המאשימים שאלה כדאי לבלעו. המאיימים

 סאדאת שגם ישכחו לא בבגידה בגין את
 הערבית חזיודהסירוב אנשי בפי מכונה
עצמו. כינוי באותו

ה ש חי, מ ר חולון מז

י אני לא ? מיני שוחד
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 גדול ציבורי מוסד דובר עלי: מיסגרת
 ומקבל ״ידידות״ טלוויזיה לכתב המספק

 שלא העובדה (לחושך) לאור נרחב. כיסוי
עתוג- קוראי קהל אין הדובר, שם פורסם
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