
מכתבים
בני יעסוק ובהכרח מדובר במי יודע כם

 ו״לטהר״ לנסות החלטתי — לפיכך חושים.
שלי. ובקולגות בי שדבק מחשד עצמי את

 מספר מזה ,והד,וכחד. !אני לא זה — לא
 יחסי־ ואיש כדובר משמש שאני שנים

מו (ועוד גדול ציבורי מוסד של ציבור
״הצ לא היום עד אחרים). וגופים סדות

המו של טלוויזיוני לכיסוי להביא לחתי״
 אף על ״מגן־דויד־אדום״. הציבורי סד

 פעילות על בטלוויזיה דיווחו לא נסיונותי
ב המוניות פגיעות אחרי מגן־דויד־אדום

 ועבודתם מסירותם על :ובת״א ירושלים
 החיים על מד״א; ועובדי מתנדבי של

 שיש העצומה החשיבות למרות שהצילו.
 לאמבולנסים דרך לפנות הציבור להדרכת

 עזרה והגשת חילוץ לפעולות להפריע ולא
 או לסיקור זה נושא זכה לא ראשונה,

טלוויזיוני. טיפול
 ממני להסיר שהצלחתי בטוח אני — זהו

 בטלוויזיה. פרוטקציה לי שיש החשד את
 לנקות הרוצים הדוברים שכל בדעה אני

 ויפרסמו בדרכי ילכו זה, מחשד עצמם
 להם שאין ומנומקת... נחרצת הכחשה
אחות!

מד״א, יחסי־ציבור דיין, משה
תל־אביב

הקידה דרושה
 (העולם א.ק. איברהים מר של מיכתבו

 המבישה להתנהגותם המתייחס ),2141 הזה
מצ כלפיו, משמר־הגבול אנשי מספר של
הע מדאיגה, תופעה של ראשיתה על ביע

ה ל לכולנו. רצויות בלתי תוצאות להביא לו
 בדבר, הנוגעים חייבים לדעתי, לפיכך,

 ולנקוט יסודי, באופן המקרה את לבדוק
 למען ממנו המתחייבים האמצעים בכל
 הנוגדת זו שהתנהגות גם, מה ויראו. יראו

 הקיימות, וההנחיות ההוראות את בוודאי
 אלא מישמעתית. עבירה לדעתי, מהווה

 שפעולה ערובה, אינו בילבד שפירסום
 לפנות מאד רצוי תיעשה. בנידון כלשהי

 המקרה, בדיקת ולבקש המתאימה לכתובת
 מסקנות. והוצאת בו אובייקטיבי טיפול

 הפועלים אתם, לא אם זאת, יעשה ומי
 יהודים בין לבבות קירוב למען רבות

ירושלים ׳רובינשטיין, משהן לערבים

הסירוב חזית
 בה תקופה, בפגי עומדים אנחנו האם

 פעם, מאשר יותר הדוק שיתוף־פעולה יהיה
 חזית-הסי- לבין הערבית חזית־הסירוב בין
צ׳מברליין? מטריות עם הישראלית רוב

 ובשווקים, ברחובות פצצות לנו יניחו אלה
באמ חיינו מהלך את לשבש ינסו ואלה
 כהן, גאולה ופקקי־תנועה. מרי מעשי צעות

משר ודרוקמן, לווינגר והרבנים פורת, חנן
מצ עם השלום להסכם בהתנגדותם תים
 חבש. וג׳ורג׳ אסאד חאפז מטרות את ריים
 שבשי- האנומליה את רואים הם אין האם

ביניהם והמעשי האידיאולוגי תוף־הפעולה

 ן ביותר המובהקים ישראל שונאי לבין
ירושלים עוזיאל, יוסף

• • •
וריח טעם ע?

 את שעברתם חושבים לא אתם האם
תמו פירסום על-ידי הטוב הטעם גבול
 יבי, ״המשורר״ עם המדינה נשיא של נתו

 בשרות למילחמה מיקצועית הסבה שעבר
וברדנייב? וילנר האדונים

קיראון זהבי, אבי

״האז של למיכתבה להתייחס ברצוני
 תבור אלי העורך של ולתגובתו רחית״
 כפי הנשיאותי, הזוג להתנהגות בקשר

 יקר קורא במדור בעיתוגכם שפורסמו
 שהנני אציין ראשית ).2141 הזה (העולם
 במכיתבה שניכתבה מילה כל עם מזדהה

מגי הייתי שלא ייתכן הנ״ל. ״המפתיע״
 ש־ העובדה עם משלימה והייתי בכתב בה

ה הסימפטיה בחיידק אתם גם נדבקתם
 אך ורעייתו, הנשיא כבוד כלפי מופגנת

 שלדעתי תבור, של בתגובתו מישפט יש
לכ המריצני אשר והוא מוחלט שקר חינו
 ל״אד תשובתו את פותח תבור תוב.

למע המיכתב ״כותבת במילים: רחית״
 מופנית בדיוק מה כלפי פרטה לא רכת

 מיש- בכל והרי וכזב. שקר ביקורתה...״
 כלפי מפורשות מפרטת היא במיכתבה פט
 שעיתוג־ זה ביקורתה. מופנית בדיוק מה
 לנשיא לתת מה, משום צורך, חש כם

 שלגבי חטאים, על לו ולסלוח ״קרדיט״
 (מראש־הממשלה במדינה אחרים אישים
 כך כל לא זה נסלחים, בלתי הם ומטה)

עימכם. טעמכם ובוודאי מצידכם פייר
ה של לכניסתם הראשונים בימים כבר
מפו כתבה הופיעה למישכן־הנשיא נבונים

 מאת הלל, שיר ובה העיתונים באחד רטת
או במישכן, השיפוצים מ״מעצבי״ אחד
 ״דרישותיהם סליחה — ״צניעותם״ דות

 אחרי ורעייתו. הנשיא של — הצנועות״
 המחיר גובה את המאמר מתוכן שלמדתי
 אלה, צנועות״ ״דרישות שיעלו המשוער

ב עיתון אותו למערכת מיכתב הרצתי
 את בשערורייה ראיתי כתבה. אותה גנות

 הזוג ילדי למגורי המיועד התיכנון פירוט
ה על להעלות וחרפה בושה הנשיאותי.

שי בשיפוצים, להשקיע עמדו כמה כתב
אח ״חיוניים״ מיתקנים מיני וכל נויים
 ונורמליים. קטנים ילדים שני עבור רים
 לעג ממש הצניעות? ואיפה זה איפה אז

לרש.
 ובכל ממש צניעות אז — צניעות אם

 אנא, אז — לא ואם והחזיתות. הגיזרות
תירו אחרי וחיפוש כתרים קשירת בלי
 שמבקש מי למיניהם. והצטדקויות צים

 הדבר, פירוש וענוותנות בצניעות לנהוג
 מנק־ במלונות־פאר לבלות א ל למשל,

 נטל תחת כורעת המדינה בעוד רי-עיניים,
 בילוי אם גם וזאת — הכלכליות הבעיות

 מקובלת ״נורמה מכונה הנ״ל הסוג מן
 זכר למערכת שייך הוא אם וגם ורגילה״

לווי מקום כלל אין הנשיא. של יותייו
 מנוצלות הזה הסוג מן ״זכויות״ שאם כוח

 ואופן פנים בשום הנשיא, כבוד על־ידי
 מידת של התגלמותה את בכך לראות אין

הצניעות.
תל-אביב שחר, יפה

• • •
האבנים 7ע חג?

 מקרבות־השבת תצמח לא תועלת שום
 הסיבה לחילוניים. דתיים בין הירושלמיים

 פני את מגרדים רק הצדדים שני :פשוטה
 לעקור במקום ענפים גוזמים הם השטח.

לע חייבים שהחילוניים השורש שורשים.
 הבלתי־דתיים. על הדת חוקי כפיית קור:

שרירו ערלה כריתת מביצוע מתחיל זה
צבי שכולו בר־מיצווה בטכס נמשך תית,
 כל דתיים. ובקבורה בנשואין ונגמר עות,

מהכ להשתחרר בעבר שנעשו המאמצים
 מוגבלים בהיותם בתוהו עלו הדתית פייה

 חייבת היא תצליח שהמילחמה כדי וזמניים.
החזיתות. ובכל מתמדת להיות
 כדי הדתיים: מילחמת לגבי הדין הוא

 עם על חוקי־התורה את להשליט להצליח
 על רק אבנים לזרוק מספיק לא ישראל

 אולם רק לשרוף או בירושלים מכוניות
 בנוגע מה למדיטציה. האגודה של אחד

בעיתו הפורנוגרפיות הפירסומת למודעות
 מה ? לוחות־הפירסום ועל באוטובוסים נים,

בפר החצי־עירום ללבוש ביחס השתיקה
 עוברים ואיך בציבור, ולהתמזמזות הסיה

 פזמוני־מין שידורי על לסדר־היום הדתיים
 וחגים? שבתות ערבי כולל ולילה, יומם

האבנים. על חבל כזאת מוגבלת במילחמה
חולון ׳ג. נח
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