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 המיסים משלם חשבון על רעה לא
תק להוציא הזמן הגיע הישראלי.

 ומחייבות מפורטות ברורות, נות
עבודתם. לגבי

תל־אביב אלין, אלי • • •
ה חוזרות ב שו ח ב

בתשו החזרה תופעת על
הבוהמה בחוגי בה
ש בשבילם שמה אני ראשית,

ואמונה מסויימת דרד לעצמם מצאו

ה *3ל ת1צ־ונ כ ל ה ה
 שמעטים ורישעות אווילות

 פטק־ההלבה מהווה במוח,
ה יוסף, עובדיה הרב של

 גווית העברת את אוסר
ארה״ב, תושבת יהודיה,
 בקשת לפי בארץ, שנפטרה
 ובני־מישפחתה אחותה

הקורא טוען שבארה״ב,
 אשר וגורן, יוסף שהרבנים נראה

 בין- אינטגרציה ביניהם פיתחו
 לגמרי שכחו לפסקי־הלכה, עדתית

ושקעו חיים אנשים של קיומם על

ויוסף גורן רבנים
בין־עדתית אינטגרציה

 חייהם דרד את שמשנה מסויימת
 לי חבל מאוד שני, מצד הנוכחית.

 במים־ דווקא התשובה את שמצאו
 משום היהודי, הדתי המימסד גרת
 בתשובה שחוזר בישראל אדם שכל

 הדתי, המימסד של אינטרס משרת
 את ושוב שוב שמוכיח מימסד אותו

המדינה. על הדת את לכפות רצונו
 לגבי בתשובה שחזרה לי נדמה

מעש שלא פירושה בוהמה אנשי
 מישפחה חיי חיים סמים, עוד נים

לשא תשובות ומוצאים מסודרים
 מדבר, כד אם החיים. על לות
 בתשובה, לחזרה מיסגרות עוד יש

ה דיברות או בגורו אמונה כמו
הצעיר... שומר

ארמית קיבוץ מנרדוכיץ, מוטי • • •
דו־סיטר־ת גזענות

הקו טוען עדתי, פער יש
— בו להילחם ויש רא,
כיצד לדעת צריך אבל

 ה־ באשמת בעיקר נוצר הפער
 השניה, העלית של האשכנזי מימסד

 בשוגג. או בזדון אם יודע אינני
קולק להאשמה ועד מכאן אולם

 והצגת ■האשמים, כלל של טיבית
תמי כשיות עדות־המיזרח בני כל

 במקרים כמו הדרך. רחוקה מות,
 שני בין האשמה מחולקת רבים,

הצדדים.
הבינ ולשינאה לגזענות באשר
 כשם דו־סיטרית. היא גם עדתית,

 ״צ׳חצ׳ח כמו גנאי כינויי ששומעים
ה את גם שומעים כר ופרענק״,

שו לניצולי ככינוי ״סבוך׳ ביטוי
ה את אזני במו שמעתי ואף אה׳

 לא שהיטלר ״חבל הנורא: פסוק
(האשכנזים). אתכם״ גמר

 זה ואין מסריחה, היא גזענות כל
לבנה. או שחורה היא אם חשוב
 גזען, בהכרח הוא אשכנזי כל לא
 בהכרח הוא ספרדי כל שלא כשם

ב אשם אשכנזי כל לא לא־גזען.
 ספרדי כל שלא כשם החברתי, פער
 לחיות נלמד לא אם קורבנו. הוא
ה המפעל על הקץ יקיץ אחד כעם

ציוני.
תל־אביב זיז, יוסי

והעצ הגוויות בעולם צוואר עד
 הימים שעברו שכחו גם הם מות.
ליהו שימשה ארץ־ישראל בהם
 ושבינתיים בה, להקבר מקום דים

ונושמת. חיה מדינה קמה
 הרב פוסק אם כבוד־המת, היכן

 ציווה אם אפילו כי יוסף עובדיה
 להקבר שרצונו במפורש המנוח
 ו־ צוואתו אחר למלא אין בחו״ל,

 דד (של ברצונה להתחשב ״אין
 (ב- בעלה״ ליד להקבר מנוחד.)
חו״ל).
 כבוד־ זד. ואין כבוד־המת זד, אין
 משל- לכבוד זד, אין ובוודאי החי,

ב המפרנסים בישראל, מי־המיסים
הפוסקים. שני אותם את רב כבוד

 לחפש נתעקש דווקא אם אולי,
 הרי הפסק, שמאחורי ההגיון את

ל מצוין פיתרון משום בזד. שיש
 מווינה. ולנושרים הארץ מן ירידה
 יבואו לא חיים יהודים אם שהרי
 אותם נביא לפחות אז אלינו,
גופת להעלות ״חייבים :מתים
מ אפשר, רק אם לישראל, יהודי
 להקבר המיצווה של חשיבותה שום
 כבוד לציון, הראשון פסק כד בה,״
יוסף. עובדיה הרב הראשי הרב

חל-אביב חסון, יצחק

מכייבדן־ גש?
 ומצאו חישבו הצרפתים

 פאריס תושבי מרבית כי
 10 הטלת בעיקבות ייהרגו

 מסוג קרקע״קרקע טילי
 בראשים המצויירים ״לכס״

ניטרוניים
ב־ רק בניינים יהרסו הפצצות

)16 בעמוד (המשך


