
 שבין בקטע דיזנגוף, ברחוב רכב
 דיזנגוף, וכיכר בן־גוריון שדרות
 כדי — זאת השבת. יום במשך
 טיילת, למעין המקום את להפוך

 לטייל העיר אזרחי יוכלו שבה
הכ ועל המידרכות על להנאתם

בעולם. רבות בערים כנהוג ביש,

להט ראש־ןןיריה
בגזידרחוב זיהום

 שבתות בכמה שערכתי בסיור
להפ לי, הסתבר דיזנגוף ברחוב
 על־ידי נתפס הכביש כי תעתי,
שהצי שברחוב, המיסעדות בעלי

 והפכו וכיסאות, שולחנות בו בו
 אוכל. הגשת למקום הכביש את

 ריחות רבה, זוהמה גורם הדבר
קשה. ותחושה באוויר תבשילים

עי פקח שום כי לציין לי צר
 ספק אין במקום. נראה לא רוני

מטרתו. את מחטיא שהדבר
• • י• תל־אביב יילוד, נתן

הגמיש הטווח

התותחים שד
 הצפוני מישוב הקוראת
 הטענה על לערער מבקשת

 סיפוח בעד ״הביטחונית״
הגולן.

 ל־ במסע־הסברה לפתוח צריך
 לסיפוח העיקרית הטענה עירעור

 כאילו האלוהית), מההבטחה (חוץ
הכבו השטחים את לספח חיוני
 הישובים מן להרחיק כדי שים

האוייב. תותחי את שלנו
 מושמעת, זאת שטענה בשעה

 חדשות התנחלויות מקימים אנו
 ואז החדשים, הגבולות בקירבת

 גם הגבול את להרחיק חיוני יהיה
 תותחי בטווח יהיו שלא כדי מהם,

 ללא להתפשט עלינו וכך האוייב,
סוף.

 היינו נכונה, הטענה היתה אילו
ה שבין בשטח צבא רק משאירים
 עד והאדיב, הוותיקים יישובים
שכנינו. עם הסכם־שלום לכריתת

 של טענתו גם היא חסרת־שחר
 קודרים כה בצבעים שתיאר בגין,

 ,1967 לפני החולה יישובי מצב את
הת של בגיהינום שם חיו כאילו
 התגרות כל ללא מתמידות קפות

 מאז רבות, שנים ראשית, מציתו.
וה הסורי, בגבול שקט היה 1948

 אנו כשהתחלנו התחילו התקפות
 ה־ לאחר וכן הירדן, את להטות

ההס הפרות בעיקבות סיכסוכים
ה את המפורז. השטח בעניין כם

 עם כלל להשוות אין אז התקפות
ה מהתקופה הקטיושות התקפות
אחרונה.
 התקיפה כאילו הטענה גם כוזבת

 יכלה כיצד .1967ב־ סוריה אותנו
 בממש- אם אותנו, להתקיף היא

 לתקוף אם ויכוח היה לת־ישראל
 לכך? התנגד דיין כאשר אותה,

ענזיר, קיבוץ תל, רבקה
העליון הגליל
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