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 יעקב ישראל), (משקיעי הורן עון
 (בנק גפני ארנון (דיסקונט), רקנאטי

 יוסי פרס, שמעון חברי־הכנסת ישראל)
עי וראש נמיר, ואורה רום יוסף שריד,
 מאלופי כמה נבו. יוסף הרצליה ריית
להט ושלמה אדן אברהם ביניהם — צה״ל

 באר- גבוהים צבאיים בבתי־ספר למדו —
צות־הברית.

 שפייזר, אליהו ח״ב למדו בצרפת #
 נח המיליונרים נאמן, יובל (מיל.) אלוף
 איליו, ואפרים אחרונות) (ידיעותמוזס

 השתלמו שם גבוהים צבאיים ״ ובבתי־ספר
 מוטה (כלל) צור צבי במילואים האלופים

נרקיס. ועוזי גור
ח, במיכללת י• ב  למדו, בשווייץ, ז'נ
ה (אחתור בן־נתן אשר השאר, ביו

 ח״כ רופין) (בית דינשטיין צבי יפה),
באמרי בברקליי, גם (שלמד שובל זלמן
(רפאל). רוזנצווייג ואלישיב קה)

 שלומדים מקום סתם אינן אוניברסיטות
 — יבשים ומיספרים מדעיות תיזות בו

הא כפרינסטון, אוניברסיטות לא ודאי
 וה־ האנגלית קיימברידג' מריקאית,
 הללו באוניברסיטות הפריסאי. סורבץ

 ערכי מוחדרים השקפת־העולם, מתעצבת
פחות לא שחשוב ומה חריפה, תחרותיות

עמיתיהם את המחליטנים פוגשים שם —
המדינאים את :בארצות־המערב לעתיד
 אנשי-העסקים את ויתנו, ישאו שעימם
 אנשי־הצבא ואת מיליונים יגלגלו שעימם
 סמוייה. או גלוייה בברית יבואו שעימם

 הנימוסים את המחליטנים רוכשים שם
 חשוב ואולי הזרה, השפה את המהוקצעים,

 — שהם הברורה ההרגשה את מכל:
 בל- חלק מהווים — מדינת־ישראל ועימם

המערבי. הגוש מן תי־נפרד
 מועדונים
ואגודות

•  מתחילים הישראלים מחליטניס ך
 וממשיכים בגימנסיה, היכרותם את 1 י

 לומדים הם הצבאי. שירותם בעת אותה
 לה, ומחוצה בארץ אוניברסיטות, באותן
 יריבויות) (או בקשרים באים מכן ולאחר

ה מילבד אך ובקישרי־עסקים. פוליטיים
ש הבלתי־רשמיות החברתיות הזדמנויות

 אלה, את אלה לפגוש ממשיכים הם בהן
 של ענפה מוסדית רשת לרשותם עומדת

 לפגישות המשמשים ואגודות, מועדונים
העבודה״. שעות ״אחרי לכאורה שהן

 הם ביותר הפופולאריים המועדונים
 החופשיים״ ״הבונים ״פני־כרית״,

 חבר על נמנים רבים מחליטנים ורוטרי.
 מכונים של האוניברסיטות, של הנאמנים
להש נוטים הם שונים. וכלכליים מדעיים

 ארצות־שונות, עם באגודות־ידידות תתף
 הוצאות-ספרים בתי־חולים, של ובהנהלות

 אגודות־ספורט מועצות־תרבות, גדולות,
שונים. ממינים ומוסדות־צדקה

טיפו תמונה לתאר כבר ניתן עתה
 על דהיום, הישראלי המחליטן של סית

שלו. הקאריירה דפוסי שלושת
בשרו ממשיכים מהמחליטנים חלק !•

 גבוהות. לדרגות ומעפילים הצבאי, תם
לק ואם השירות, במהלך אם — כך תוך
 גבוהים ללימודים נשלחים הם סיומו, ריה

 במיכללות או גבוהים, צבאיים בבתי־ספר
 — הצבאי שירותם תום עם ובחו״ל. בארץ
 המחליטנים מתחילים ,40־50 שבין בגיל

 ה־ מן הישר אזרחית, חדשה, בקאריירה
 דיפלומטית, בשליחות בפוליטיקה, פיסגה,

הכלכלי. בתחום או במישרד־הבטחון
 בן המחליטן הוא השני הטיפוס •1

 הצבאי שירותו אחרי השליט״. ״המעמד
 אקדמ־ ללימודים הוריו על-ידי נשלח הוא

 מתחיל הוא חוזר וכשהוא — בחו״ל איים
 כשלעתים המישפחה, בעיסקי להשתלב

פוליטית. בפעילות גם בוחל אינו
 פונה החדש״ ״המעמד של המחליטן י•
 — תנועתית לשליחות הצבאי שירותו אחרי

 הוא ולעתים כלכלית, או חינוכית פוליטית,
 ממיפ־ באחת פוליטית בפעילות משתלב

 בביורוקרטיה או העבודה״, ״תנועת לגות
 שלה. הכלכלית ובמערכת ההסתדרותית

באי כלל בדרך דרכו, את עושה הוא שם
 מעלה. כלפי ובהדרגה, טיות

חקרו המחליטנים סוגי שלושת
 הרקע מהו הרכה משנה זה ואין —

השכו כאותן היום גרים — שלהם
 לאותם ילדיהם את שולחים נות,

 המיסע- באותן סועדים כתי־הספר,
ו המועדונים כאותם הכרים דות,

 שיככה מאותה חלק כולם האגודות.
שהאינ איש, אלף שלוש־מאות כת

 דרכה את מכתיבים שלה טרסים
ישראל. של
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זה מזעזע מיכתב
א ל נ מ וברח ה

קטועים ה ל מ 1 ו
מעל צוטטו ממנו

ת ס ג נ ו ן נ ו ה ר
 אלה כעמודים המתפרסם המיסמך

 לעורר כמטרה רמלה, מכלא הוכרח
המת אל כישראל הקהל דעת את

 חכר-הכנסת הסורגים. כין רחש
 ממנו קטעים הקריא כיטץ צ׳רלי

 על דיון כשעת הכנסת, במליאת
 כיבוד תוד השוליים, נוער מצוקת

 לגלות שלא העציר של מישאלתו
המוכ המיכתב האמיתי. שמו את
 כשפתו כמלואו, כאן מתפרסם רח

 שמו המייוחד. ובסיגנונו המקורית
כמערכת. שמור העציר של המלא

הפנ ארגון ראש יושב כנסת כר דן
רב!!! שלום השחורים תרים * י

 לשגר נסיונותי על בחדרי כבול באזיקים
 כותב לי שהוחרמו ואחרים זה מכתב
 יצחק שמי נכבדי. כנסת חבר אני, אליך

 רמלה מעצר בבית עצור ואני דרעי*
 במטרה נכתב זה מכתב חודשים. 5כ־

 כנסת חברי ידע, והציבור תדע שאתה
 שולחים לאן ידע לו שיכפת והעולם ידעו

לבירור עד זכאי בחזקת שהם עצורים

רמלה בכלא מיגדל-שמירה
— לזוועות ״סוף

 כנסת חבר כבוד בדין. הורשעו ולא דינם.
 נמצא אני חודשים חמישה שאמרתי כפי
בצו אותי קבלו כשהיגעתי בהתחלה כאן.
 ערום חיפוס בי עשו המשפילה אכי רה

 חלאת שהוא החובש אצל פנים וקבלת
 אלי והתנהג רצוני נגד חוקן בי בצע אדם

 חזרתי בערך שבועיים עבר לא בשפלות.
 אל אותי הפנו שוב המשפט בבית מנסיעה
אותי. לבדוק במגמה רפי החובש

 רוצה ״הוא
תי״ לשגע או

 גם הזמן שכל אותי הרגיז מקרה ן■*
 אנחנו ובשי אותנו משפילים בחדרים 1 י

 אלינו מתנהגים המשפט מבית חוזרים
 הוא אם שאני ברוגז לו אמרתי בבהימות.

הכוונה חוקי בלתי מעשה לעשות יחשוב

הכותב. בקשת לפי בדוי, השם *


