
יקרים, ידידים
 באותו המאוחדת. תנועת־של״י של ועידת״הייסוד תיערך וחצי שבוע בעוד

 שאר כל וכמוה חדש, כוח — הזה העולם תנועת מלהתקיים תחדל יום
של״י. מחנה את וחצי שנתיים לפני שהקימו והקבוצות התנועות

 אחת מטרה היתה שנה, 14 לפני זו, בתנועה לדרכנו יחד יצאנו כאשר
 פלורליסטית, רחבה, תנועה המימסד מערכות לכל מחוץ להקים :עינינו לנגד

חברתי. וצדק שלום שוחרת וטהורה, שפוייה אחרת, ישראל למען שתילחם
 מגשימים אנו וכישלונותיו, ניצחונותיו על מאבק, של שנים 14 אחרי

 הגורלי במאבק הכוחות לאיחוד המכשיר היא של״י תנועת זו. מטרה עתה
 קיומה עצם על המאיים הגואה הפאשיסטי הגל פני מול המדינה, דמות על
 פני מול ואובדת־עצות, פושטת־רגל ממשלה פני מול דמוקרטית, ישראל של

דבר. למד ולא דבר שכח שלא המערך
בתק־ הראשון הסעיף פי על פלורליסטית. תנועה היא המאוחדת של״י

 שד בהשקפות-עולם הדוגלות ונשים אנשים מקום בה ימצאו החדש, נונה
 בתוכנית־ המאוחדים — ורדיקלים ליברלים סוציאליסטים, וביכללם — נות

במדינה. סוציאלי וצדק שלום של מישטר לכינון מעשית פעולה
 רומא בוועידות לשל״י. תחליף שאין הוכיחו האחרונים המאורעות

 המסו־ היחידה הישראלית״הציונית התנועה היא של״י כי הסתבר /־וושינגטון
 אומץ־הלב לה שיש מכיוון הפלסטיני, המחנה עם שלום של גשר לכונן גלת

 ובעולם — בולו בעולם פנים. לשתי נשמעים שאינם ברורים, דברים לאמר
 את המייצג היחידי הישראלי ככוח של״י נציגי מקובלים — במייוחד הערבי

 גוש״אמונים־הליבוד־המערד. של הקדוש ל״קונסנזוס״ הברורה האלטרנטבה
 צלול, קול והוא — קולנו נשמע ציבורי מאבק ובבל בהסתדרות בכנסת,

ואמיץ. ברור
 די — יותר גדול לכוח להפכו היא חובתנו קטן. כוח מהווים אנחנו

 להשתתף גם אלא ואזהרה, מחאה של קול להשמיע רק לא שיובל כדי גדול
הקו. את לשנות הבאה הממשלה את ולהבריח בהכרעה
 לאחרים ניתן ועכשיו שלנו, את עשינו תאמר: אל בך. גם תלוי זה

 הקטן במחנה וגבר, אשה בל על מחליף. לך אין דרוש• אתה בדרך. להמשיך
אישית. להחלץ החובה מוטלת שלנו,

 לתנועת להתפקד בנובמבר, 18ה־ א׳, יום עד — ימים ארבעה עוד נותרו
 בתל״אביב, 24 הוברמן ברחוב של״י, למישרד דחוף באופן נא התקשר של״י.
).03( 234428 ,235808 טלפון

 השתתף — שהתפקדת אחרי בוועידה. ציר להיות רשאי מתפקד בל
 מוסדות ולבחירת החלטותיה לקבלת לדיוניה, תרומתך את תרום בוועידה,
המאוחדת. התנועה

 מוסרת ובאהבה, במסירות מאמצים, הרבה בה השקענו שבה תנועתנו,
 לשינוי הגדול במימץ־השליחים המאוחדת, החדשה, לתנועה השרביט את
מדינתנו. פני

בו! שותפים נהיה הבה מתחיל. חדש שלב

־ק

 השלום למען
 ון,וו,הש למען
הדמוקוסיה למען

 ■השלום, תהליך את לטרפד הטלוויזיה, את לסגור שרוצה מי יש •
 המחירים את להעלות העליון, כית־המשפט של דין פסק להפר

גבול. ללא
פשרות. ללא באומץ, כעיקכיות, לכך להתנגד מובנים רכים לא •

 האלטרנטיבה את חזק
לשל״י! התפקד

שדי״ לתנועת התפקדות טופס
 שלי מחניה מצע בסיס על שלי, לתנועת להצטרף מבקש/ת הנני

 התקנון בסיס ועל 1977 משנת ולהסתדרות התשיעית לכנסת לבחירות
המרכיבים. כל דעת על שהתקבל

לתשלוב ומתחייב ל״י 50.— בסך התפקדות דמי בזה מצרף הנני
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ניס את המיבצע לרשות להעמיד מבקש

 היה יכול לא כבר כאן קשריו. ואת יונו
 בפני התוודה הוא להבליג. לפיד טומי

תג אתה איתנו, תבוא אתה ״אם אייבי:
ההצגה!״ את לנו נוב

המו לפיד. מדבר מה על הבין לא אייבי
 הגווע לעם ועזרה סיוע מתן על שלו שגים
 מנכ״ל של מאלה שונים ובהוליים ברעב

חו לפיד כי לרגע, סבר הוא הטלוויזיה.
חש על לקמבודיה לנסוע רוצה שהוא שב
 את לממן הציע כך משום הטלוויזיה. בון

 כולו הטלוויזיה צוות של כרטיסי־הטיסה
התרו כספי את לבזבז לא כדי מכספו,

 נדחתה. הצעתו המדינה. כספי את או מות
מתחרים. רוצה לא לפיד טומי

הט מאנשי שניים לשלוח החליט הוא
 עם לתאילנד, מילק, פיטר ביניהם לוויזיה;
 באותו דולר. אלף 100 של בסכום תרופות

 אנשי עם טלפונית נתן אייבי דיבר יום
 ״אין בתאילנד. הישראלי הרפואי הצוות
 ״הצלב- לו, אמרו הם בתרופות,״ צורך

 צורך יש והותר. די לכאן הביא האדום
אחרים.״ בדברים
 לשמוע. מוכן היה לא לפיד טומי אבל

 רצה לא פשוט .הוא טוב. יותר ידע הוא
 נפתח זה ברגע יועץ. בתור אייבי את

 טומי של בהנהלתו הטלוויזיה, בין המירוץ
 להגיש ייטיב מי נתן, אייבי לגבין לפיך,

קמבודיה. לפליטי הסיוע את
בתאי הישראלית השגרירות באמצעות

 בשבוע השישי ביום לאייבי, נמסר לנד
 זקוק הישראלי הרפואי הצוות כי שעבר,

 תחנת באמצעות רנטגן. לצילומי למכשיר
 מי לכל בקשה, שידר הוא שלו הרדיו

 הגיעו עמו. שיתקשר בנושא, שמתמצא
 הפיתוח שמכשיר הסתבר קריאות. עשרות
ה במחסני נמצא לרכישה הניתן היחידי
 אלף 160 ומחירו בלוד, המכס של ערובה
 מכספי במקום, אותו רכש אייבי לירות.

 התנדב הצילום מכשיר את השלום. קול
 בית- מנהל שני, מרדכי הד״ר להשאיל
יש הרנטגן ציוד כל תל־השומר. החולים

השי גמר שאחרי בתנאי לתאילנד לח
רנט טכנאי שני לישראל. יוחזר בו מוש

ולהפ הציוד עם לנסוע מיד התנדבו גן
ל הודיע אייבי קמבודיה. גבול על עילו

 ראש־הממשלה, ממישרד אבנר יהודה
 לסיוע הבינמישרדית הוועדה את המרכז
 מכספו מממן הוא כי קמבודיה, לפליטי

הרנטגן. טכנאי של כרטיסי־הטיסה את גם
 של קפריזות

אחד איש
 מישל- שתי השבוע לצאת עמדי ך ך*

מאתו לטוס עמד אייבי נפרדות. חות
 קוואנטם חברת של במטוס לבנגקוק נה

 טלוויזיה ואיש מילק פיטר האוסטרלית.
 נאיירובי, דרך לבנגקוק לטוס עמדו נוסף

 הטיסה שנתיב כדי יותר, ארוך במסלול
ערב. ממדינות אחת מעל יעבור לא שלהם

 עשוי שאייבי מישהו, גילה שאז אלא
ו הטלוויזיה, צוות לפני לבנגקוק להגיע

 כר- ההצגה. את ושלום, חם ״יגנוב״, אולי
 וצוות האחרון ברגע הוחלפו טיסי-הטיסה

 סא״ם חברת מטוס את נטל הטלוויזיה
 עשרות כמה של תוספת תוך לבנגקוק,

רא יגיעו הם לכרטיסי־הטיסה. ל״י אלפי
מס היו שאילו העובדה לבנגקוק. שונים
 זוכים היו אייבי את אליהם לצרף כימים

 רוב־ לכל הניתן נוסף, חינם בכרטיס־טיסה
לאיש. הפריעה לא כרטיסים, שי

 שלו, הקרן שכספי הסכים לא אייבי
 הצופים, מגבית כספי את גם המנהלת

סי מכמה וזאת הטלוויזיה, לקרן יצורפו
 לרכוש שניתן מניסיונו, למד הוא בות.

ב — וציוד תרופות אוכל, — דבר כל
 אלה את לרכוש טעם כל אין תאילנד.

 ההטסה הוצאות לתאילנד. ולהטיסם כאן
 הוא התרומות. כספי מרבית את יבלעו
לק צריך שתהיה רכישה כל שעל הודיע

אישורו. את בל
 ממך!״ אישור לקבל רוצה לא ״אני
ללפיד. אייבי הודיע

 המקברית הקומדיה של הבאה המערכה
בוו תתחולל לפין טומי המחזאי שמחבר

 איי- שמנהל התרומות כספי בתאילנד. דאי
 ולגוססים. לרעבים לסיוע מיד יועברו בי

לטלווי שנתרמו התרומות כספי מרבית
ש עד הבנק, בחשבון עדיין מונחים זיה

 לעשות צריו מה יחליט הטלוויזיה נציג
לפיד. מטומי כך על אישור ויקבל בהם

 עבודה עשו הטלוויזיה ואנשי ״האמנים
 ערב נתן אייבי אמר מהכלל,״ יוצאת
 התנדבות רוח גילה ״העם לבנגקוק, צאתו
 של הקפריזות שבגלל וחבל צדקה, וחוש
הזה.״ הטוב הרצון כל יתבזבז אחד איש

במדינה
דת

ד ׳3 על ליהרוג ה ה3ת
 הסכן שד גורדו היה מה

 כשסט וא7 סיגטו, דגיא?
תורכי? בבית-רץ

 לשתים־עשרה נדון פינטו דניאל הסגן
 בית־דין בפני נשפט כאשר מאסר, שנות
 ליטאני. במיבצע שבויים רצח על צבאי

 ל־ בבית־המישפט עונשו הופחת אחר־כך
 מה אולם הרמטכ״ל. ועל-ידי עירעורים

 נשפט לוא פינטו של בגורלו עולה היה
 בבית־דין היהודית ההלכה חוקי פי על

? תורני
יש הרב להשיב מנסה הזו השאלה על
 שפיר־ זו, בסוגיה הלכתי במחקר הס, ראל
 לפנים. פנים הדתי בירחון סם

 שבוי בהריגת פינטו נאשם היה '"אילו"
 פסק־הד־ן היה הקרבות, שהסתיימו אחרי

 ״מעל :הם הרב כותב חד־משמעי. ההילכתי
 התורה בנתה הנפש, הצלת חובת נדבך
 הוא אף השבוי האדיב מוסרית: קומה
שבוי מעשיו. כל על ורחמים בצלם, נברא

פינטו לשעבר סגן־
תעמולתי מחדל

 לא אך הוא, חוקי קניין אומנם, מילחמה,
 בעינינו.״ כטוב בו להתעלל השבוי הופקר

 אחר שבוי רצח אוסרת ההלכה כלומר:
המילחמה. תום

 אוייב באזרחי מדובר כאשר המצב שונה
ההל פוסקת כאן קרב. כדי תוך הנתפסים

 אזרח ״דין :הם דהרב אליבא היהודית, כה
 ובשל אדיב, כדין לאוייב לסייע היכול

 ידיעות בסיפוק שיסייע והאפשרות החשש
 בחשבון להביא אומנם יש להרגו... מותר

 מיוחדות פוליטיות, נסיבות בהם מקרים
 באזרחים לפגוע שלא תכרענה ביותר,

 דרכי ונפתלות שנפלאות מאחר חשודים.
 * התעמולתי האפקט אשר יש הפוליטיקה,

 הצבאי. ההישג על ועולה חשוב המדיני
 יכול באזרחים פגיעה של תעמולתי מחדל

 להביא — ממש מיוחדים במקרים —
 התועלת את ולבטל רצויות בלתי תוצאות
להי חייבות אלה נסיבות אולם בפעולה.

 ובהם־ בהגדרות ומדוד, י דק בפלס שקל
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