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הבקר. מלכסיקון )103

מכחכים
סואץ מתעלת ד״ש
ההיס במאורע אותכם לשתף שמח אני
 עוברים אנו חג־הפסח שבערב הזה, טורי

 ומאויישת ישראלי דגל הנושאת באוניה
 פעם עברו שבו במקום ישראלי בצוות

 שם לארץ. ממצריים בדרכם ישראל בני
 של מגוריו עיר שם את נושאת האוניה
 נציגיכם את שאפגוש בתיקווה פרץ. יהושע

במקום.
הנאמן, קוראכם

אייזנכרג, הקטן״) (״מישקה משה
תעלת־סואץ בפתח ״אשדוד״, האוניה

הסידור עכל
 הכרת את באמצעותכם להביע מבקש אני
 הטלוויזיה, למנהלי לרשות־השידור, תודתי
 מופע באירגון ורגל יד לו שהיו מי ולכל

ש כביר, הישג היה זה .1979 האירוויזיון
ה אומות בעיני ישראל קרן את העלה
ל תודה חייב כולו ישראל עם עולם.

ש ההנאה על ומבצעיו, המופע מארגני
אותו. זיכו שבו הכבוד ועל לו העניקו

רמת־גן טואף, שלום

 לא לכלותינו, רוצים אוייבינו היו אילו
יש על מיתקפה לפתיחת טובה שעה היתה
 ה־ מופע של השידור שעת מאשר ראל

למכשירי צמוד היה העם כל אירוויזיון.

 בדרנים חבורת למראה והתמוגג הטלוויזיה
 מילת היא ״הללוייה״ השם. שם את שביזו
 מ־ הלקוחה לאל, ושבח הלל של קריאה

 שנשמעה ה״הללוייה״ אבל תהילים. מיזמורי
 אלא היתד, לא בירושלים מבנייני־האומה

 הבידור עגל של זול לפולחן ושבח הלל
 אל שלנו הקשר את איבדנו שבגללו הקל,
האל.

ירושלים כהן, נתן

בהול קבור כסך
ה של תביעתו את בעיתונכם קראתי

 מביזבוז להימנע פלד, מתי (מיל.) אלוף
ל התשתית בהקמת לירות מיליארדי של

הנימו בנגב. צה״ל של החדשה היערכות
 למרות וסבירים, הגיוניים לי נשמעו קים

 כה שעד מתפלא אני צבאי. מומחה שאיני
 האלוף של לטענותיו ציבורי הד היה לא

 המטכ״ל. ונגד הביטחון מערכת נגד פלד
 ציבורי לדיון יעלה שהנושא היה, הראוי מן
למט בנגב מיליארדים שקבירת מנת על

לדורות. בכיה תהיה לא צבאיות רות
תל־אביב קליין, נחום

שם דימוקרטיה סח, דימוקרטיה
 הדי־ בהיותה תמיד מתפארת ישראל
 אנחנו התיכון. במזרח היחידה מוקרטיה

ה המימשל לשיטות בליגלוג מתייחסים
 והנה, מצריים. כולל במדינות־ערב, נהוגות

 לנכון שמצא. המצרי, הנשיא דווקא זה היה
לאי ישראל עם הסכם־השלום את להביא

באי הסתפק ולא כולו המצרי העם שור
שה נכון אומנם הפרלמנט. על־ידי שורו

 כבר שההסכם אחרי בדיעבד, נעשה דבר
 שכדאי דמוקרטי אקט זהו אולם נחתם.

ה תעשה טוב לעצמנו. אותו שנאמץ היה
 סופית למסקנה שתגיע לפני אם ממשלה,

לתו המוצעת האוטונומיה למהות בקשר
 תפנה עזה, ורצועת המערבית הגדה שבי
לכך. בקשר דעתו את ותשאל העם אל

חיפה עוז, אריה

חשופים ימים
 הגיוס סרבניות של האמיצה התנגדותן

 שיש ולכנסת, לממשלה אות לשמש חייבת
 בצה״ל. הבנות שירות חוק את לשנות
 שירתה ואשר 25 לגיל המגיעה בחורה
 במילואים, והן בשירות־סדיר הן בצבא,

השירות. מחובת לשחררה יש
 עלה שמיספרן הדתיות, לבנות באשר

 לכוונן לא מדוע :החדש החוק נחקק מאז
 ליש־ בתי־חולים, כמו סיעודיים למוסדות
ועוד? לקשיש לעזרה מוסדות כות־סעד,

 בשווה שווה ליפול חייב הביטחוני הנטל
ב והנשים הבנות כל של כתפיהן על

 להיות שצריך כמו מידה באותה מדינה,
ש ייתכן לא הגברים. בין בחובות שוויון
 תוטל ועליו בצה״ל ישרת בנות קומץ
המעמסה. עיקר

ממל הליכוד וממשלת הדתיים החוגים
 הם זו. לבעיה הנוגע בכל מים פיהם אים

 קבל ולהודות עמה להתמודד מוכנים אינם
החי לבנות עוול נעשה שאכן ועדה, עם

 ובראשן האופוזיציה, מיפלגות על לוניות.
 פני את לשנות החובה מוטלת המערך,
 בסוגיה מהותי שינוי יחול לא אם הדברים.

 עצמנו.במרוצת את למצוא אנו עלולים זו,
 של חשוכים לימים חוזרים הבאות השנים
 הפסול בחוק הנאבקות ולבנות דתית. כפייה
תם. עגב״לא המאבק ואימצו. חזקו :ייאמר

פינה יוסף

ישראל — העמים ככל
 מאשר מצחיק יותר דבר אין

 שלנו, הספורט בקהילת שהתעוררה
 בכדורגל ישראל נבחרת של הפסדה

 מי כל .0:2 בתוצאה החובבנית בלגיה חרת
 עצמו. את הרגיש לנושא, נגיעה לו שיש
 הנבחרת, את לפרק :דברו את לומר חייב

 השחקנים, את להחליף המאמן, את לזרוק
לכדורגל. ההתאחדות עסקני את להעניש
 כי התגובות, למקרא לחשוב, היה אפשר

נו במילחמה תבוסה לפחות נחלה ישראל
 מחדל כאן היה וכי ערב, מדינות עם ספת

 ששחקני להיות יכול אדם. בחיי שעלה
 במיש־ ועצלים נרפים אומנם היו הנבחרת

 ? מה אז באשמתם. היתה ושהתבוסה זה חק
 בכל לנצח חייבת שישראל נאמר היכן

 שוכחים הנכבדים המבקרים כל מישחק?
 שום אין שבו בספורט, הכל בסך שמדובר

 הגדולה כל הסופית. התוצאה לגבי ביטחון
 איזו מראש לדעת שאין היא, שבספורט

 לא כך, אילולא תנצח. נבחרת או קבוצה
 היה אפשר תחרויות. לערוך צריך היה

 הערכה לפי הסופיות התוצאות את לקבוע
 הדבר שאין אלא יחסי־הכוחות. של מוקדמת

 ואין אפשרי, והכל פתוח הכל בספורט כך.
 מפסידה ספורט נבחרת אם כלל אסון זה

 בסיכויי מדובר אם אפילו כלשהו, בתחום
מוסקבה. באולימפיאדת ההופעה
 מעיד זה בנושא שקרה שמה לי נדמה

 התחומים. בכל וגואה הולך שוביניזם על
 עליון, כעם עצמנו את מרגישים אנחנו
 בכל העולם מדינות כל את לנצח החייב

.התחומים ב באירוויזיון, במילחמות, :
ש הזמן הגיע אחר. תחום ובכל ספורט
 שאנו למסקנה, ונגיע האף את קצת נוריד

עליון. גזע בני ולא העמים ככל עם
פתח־תיקווה כריל, יורם

? לאן — של״י
 מחנה של התודה מודעת את קראתי

 הצליחה לא היא לשלום״. ״הדרך של״י,
 ראש-הממשלה נכשל ואיך מתי להבהיר

 הפלסטינית הבעייה בטיאטוא בגין מנחם
 שלו. האהוב האדום לשטיח מתחת אל

 אי- של תוצאה היא המודעה כי לי נראה
 לשל״י תביא שלא מגוחכת, ופשרה נוחות
נוסף. אחד בוחר אפילו

 ו- עצמי ״מימשל על מדברת י המודעה
 יודעת אינה ששל״י כאילו עצמי״, מינהל
 על למשל, שכונתה, כפי תרמית, שזוהי
 ערבי בפי בפי הגרמנית הטלוויזיה מסכי
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