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מכוזבים
)5 מעמוד (המשך

 לחוק מעל הם למיניהם כיפות שחובשי
אמו גוש באנשי מדובר אם בין — בארץ

 — החרדיות השכונות בבני אם בין נים,
וברכוש. בנפש הפוגעים
 הוואנדלי־ברברי המעשה אחרי עתה,

 שנשתלו רכים, עצים שתילי עקירת של
 כי ״חרדים״ אותם הוכיחו הארץ, באדמת

 פחותה, לא אם שווה, המוסרית רמתם
 הגיע בארץ. בתי־הסוהר יושבי של לזו

 יבואו מפרי־חוק כיפות חובשי שגם הזמן
אחר. עבריין כל כסו עונשם על

רמת־הגולן גשור, קיבוץ שופטי, חזי

פסיכיאטר עניין
ארליך, שמחה שר־האוצר, של טענתו

עניין הוא מודעי, השר לממשלה, חברו כי

ר | ו 1 (נסיב-אסר 1 ץ

מפ אינה )2161 הזה (העולם לפסיכיאטר
 נדמה כהונה של וחצי שנה אחרי ליאה•

לפסי זקוק הזאת בממשלה שנשאר שמי
 מה להבין יכול אינו נורמלי אדם כיאטר.
 רוצה הזאת שהממשלה מה בין הקשר

פסי יצרפו שאם דומני עושה. שהיא ומד,
 ישפר זה הממשלה לישיבות קבוע כיאטר

תיפקודה. יכולת את
חיפה אורן, משה

 בקשר ארליך שמחה של טענותיו על
 מי ״תראו לומר: רק ניתן מודעי לשר

!״מדבר
תל-אביב כרנשטיין, יוסי

בפמיגיסטיות הן נס
 הזה (העולם שפירסמתם למאמר בקשר

הת על־ידי שנערכה ההפגנה על ),2159
 ביטול נגד בישראל הפמיניסטית נועה
ש להעיר ברצוני ההפלות, בחוק 5 סעיף

בק לי המיוחסים הדברים את אמרתי לא
 אלוני שולמית גם הכתבה. של האחרון טע
הת עם משתפות־פעולה נמיר אורה וגם

ההפלות. בנושא ובמיוחד נועה
רמת־גן ירון, ג׳ואן

כזית אכד
 שטחי בכל איכפתיות והלא כשהאדישות

 ושעל, צעד כל על היטב מורגשות חיינו
ב מתמדת ירידה היא מכך וכשהתוצאה

 עם להסכים קשה בארצנו, החיים איכות
 גזית, שלמה האלוף אמ״ן, ראש של גישתו

 קצף בשצף יצא אשר ),2159 הזה (העולם
 אלמגור, דן של מסוגו הבודדים אותם נגד

 בסדר, שאינו מה כל להם איכפת כן אשר
בסדר. לא להם נראה או

 גזית האלוף עושה היה טוב לדעתי,
ש כפי יושדו, בהוכחת מסתפק היה לו

לכו עידוד מוסיף היה ובכך עשה, אומנם
המזיקה. מהאדישות ליציאה ותורם לנו

ירושלים רובינשטיין, משה

 לאלוף אלמגור דן של הגלוי במיכתבו
 אל־ מר מבהיר )2160 הזה (העולם גזית
 השאר ובין אישיות״ נקודות ״כמה מגור
 הגיוס סף על עומדת ״בתי כותב: הוא

 כישוריה את לנצל שתוכל וקיוויתי לצה״ל
 גם שירתה שבו ^בחיל־המודיעין, ולשרת

 את לאחרונה ששיפרתי לומר קשה אמה.
זה.״ לחיל להגיע סיכוייה
 תמימותי ברוב כי אני ומתוודה מודה

מיכתב־הת־ שבין הקשר את הבינותי לא

 לבין לשר־הביטחון אלמגור מר של לונה
 התכוון האם בתו. של הצבאי שירותה

 סיכוייה את לשפר מלכתחילה אלמגור מד
 על־ידי לחיל־ר,מודיעין להתקבל בתו של

 מיכתב של בעטיו ורק גזית לאלוף פניה
ז פרוטקציה בתו הפסידה נגדו התלונה ו ז

 אלנר מר כי הנחה מתוך ונצא במידה
 המוסר נס את לשאת התייסר אשר גור,

 אזי ד,פרוטקציה, בנגע נגוע אינו הציבורי,
 לא החמורה האפשרות בפנינו נשארת

 האלוף כי חושש אלמגור שמר והיא פחות
לבתו. יתנכלו מקורביו או גזית

 אל־ מר בעיני גזית האלוף הצטייר האם
 שהוא עד מיפלצתית כה בצורה מגור
 ואולי ? זה מעין למעשה מסוגל שהוא סבור
 מיישבים זה שבאופן אלמגור מר סבור

חשבונות? במדינתנו
 נכתבו אלה דברים כי להדגיש חשוב

 האלוף של הטלוויזיה לפרשת קשר ללא
 עמדה כלל אין אלה שורות לכותב גזית.

 הדברים זו. פומבית בהתנצחות אישית
 במיכתבו נקודה רק להאיר במטרה נכתבו

המנ הודים של התופעה אלמגור. מר של
 להשיג ילדיהם סיכויי את לשפר סים
 ניצול באמצעות בצד,״ל, אחר או זה ג׳וב

 ממאיר לנגע הפכה האישיים, קשריהם
ש העובדה שני מצד בחברתנו. ומסוכן

 לגורלה באשר חששות מביע בישראל אדם
 פומבית, התנצחות עקב בצה״ל, בתו של

 הזמן שהגיע אני סבור דרשני. אומרת
ציבורי. לדיון אלו סוגיות להעלות

מן, ירסן! גבעתיים היי

אישית דוגטה
 יוסף השר התארח ,1977 באוגוסט 16ב־
 תכנית במיסגרת שרתתי, בו בבסיס בורג

שא חיילים מגישים בה אבקש, מה הרדיו
 מדוע השר את שאלתי לאישי־ציבור. לות

 מצה״ל דתיות בנות לשיחרור חוק מציעים
 דתיה לבת הרי בלבד! הצהרתו סמך על

 אדיקותה. את להוכיח קושי אין באמת
 לבנות, פתח יפתח החדש שהחוק טענתי

 בהחלט, מיקרי הדת ובין ביניהן שהקשר
הגיוס. מחובת להשתמט

ועוקצ חמקנית בתשובה לי ענה השר
 כתבה )2088 הזה (העולם בעיתונכם נית.
:פנדורה תיבת במדורה אביגיל שוש

 בורג יוסף השר הופיע 1/9/77 ה׳ ״ביום
 צה״ל, גלי של מיוחדת תוכנית אבקש, במה

 מרוחקות מיחידות לחיילים המאפשרת
 בורג ציבור. אישי בפני שאלות להעמיד

כש אמצע, של כאיש עצמו להציג הקפיד
 או ימינה מסתפח הוא אם משנה לא זה

ו אנגלית שיודע מתון ליבראל שמאלה,
 כדי לפעמים הומור, בהרבה דבריו מתבל

וכ מדי, פרובוקטיבית משאלה להתחמק
לחיילים. הכבוד כל חסרות. היו לא אלה

 (אני) קיפוחה כנגד שטענה ״לחיילת
 גיוס מחובת דתיות בנוח שמשחררים בעת

 ה־ מסורת מיטב לפי בורג השר ענה —
 שמצי מי השתנה. לא דבר ,שום :פילפול

 מי משתחררת. — דתית היא כי הירה
חי בהכרח היא — ומשתחררת שמשקרת

 היא כך, אם הבעיה שיקרה. שהרי לונית,
לת ולמה שקרניות חילוניות של בעייתן

 יבש יצא בורג ...השר !ד הדתיים את קוף
 גם החיילים, מיחקפת של הטיפות מבין

ברצי השואלים אל התייחס שלא משום
מצעי לחשוש יש כבר מה יתירה. נות
 סיימו לא שאפילו מינוס עשרים בני רים

!״. ? ישיבה
 אבל רב, זמן לפני קרה הדבר אמנם

 יכולתי לא היום ועד מאוד לי חרה הדבר
 היותי ביגלל בפומבי דעתי את להביע
עוק מאוד בצורה ענה בורג השר חיילת.
 באנגלית אומר הוא דבריו כשבסיום צנית,

 "11131110 ץ01ג ץ־זשע 0101011" :עילגת
 האנגלו־סקסי מוצאי על לרמוז כדי וזאת

 בא כאילו אנגלי), מיבטא עדיין לי (יש
ומ אמיתית, ישראלית אינה ״זו לומר:

מ התחמק השר ?״ לשאלתה אתיחס דוע
לשאלה. תשובה מתן

לכ היה לעשות שיכולתי היחידי הדבר
 מפורטת יותר תשובה ולבקש לשר תוב

קי לא שחשבתי, כפי אבל, הוגנת ויותר
למיכתבי. מענה בלתי
 הולמת איננה זו שהתנהגות ספק אין

 שיטת שונתה לו :השאלה נישאלת שר.
 ״נב- היו אולי האישית, לבחירה הבחירות

י אחרת האזרחים כלפי מתנהגים חרי־העם״
חיפה כרמליה זקם, לזלי

2162 הזה העולם


