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 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
סאת

זידמן מרדכי י״ד
רשפים הוצאת

מכחכים
יוד־צם פוסט

תפקידה, סיימח חוועדה
במס־ נותרו ובגין סרון
סלה.

ד,חקי ועדת לחברי הכבוד בל
 שלי כבודי את הצילו הם רה!

רח אומנם היו הם עצמי. בעיני
 יצחק עם בנץ, מנחם עם מנים

 מעתה אך איתן, רפאל ועם שמיר
 ולוא — האחראים מי לכל ידוע

הנורא. לטבח — בעקיפין
 בית־מישפט נקב לא עוד כל

 הרגשתי האשמים, בשמות מוסמך
עמי. בני כל עם יחד אחראית,

ד ח פ תל-אביב רוזנפלד, א

 לעג הוא ימים שלושה במשך
 טמאים, במישתאות חגג לכולם,

 התבדח המצלמה, לעין וסבא זלל
לב עוברי־הדין. של צחוקם לקול
 כיסאו :מטרתו את השיג סוף
מתחתיו. נשמט לא

 שרון אריאל שר-העל־בלי־תיק
 שר־הבי־ שהיד, מה להיות ימשיך

השט קיטר שרון: אריאל טחון
מסית שר-חוץ, רמטכ׳׳ל־על, חים,

 ל- נאמנות מאשר ישראל של
מאנ שישה כי קביעתם, עובדות.

 והביטחונית המדינית הצמרת שי
 של באחריות נושאים ישראל של

ה מסכנת והתעלמות התרשלות
 שרים סבירה. אינה פשוט טבח,

 הטרי־ אינפנטילים אינם ואלופים
ש הקשר על שמעו שלא נטיון,

 הרבה סביר לתוצאה. סיבה בץ
 מ״המת־ כמה כי להניח, יותר

תחי בכוונה עיניהם עצמו עלמים״
 שיקרה קיוו שבליבם משום לה,
קרה. שאכן מד,

ואח טוב יותר הרבה שירות
 עושים היו בישראל לעם ראי

 את מסיקים היו אילו השופטים
 ממסכת המתבקשות המסקנות כל

ליש עוזרים היו בכך העובדות.
 על לעלות מעברה, להתנתק ראל
בתכלית. חדשה דרך

אביב תר־ רדום, משה

מו הדו
קורבנות! עוד יחיו האם

 שלוס איש את שהרג הרימון
אל בוץ גרינצווייג, אמיל עכשיו

שרון בלי־תיק שר
נזילחמות מחרחר

 ראשי מילחמות מחרחר ומדיח,
הפלסטיני. העם ורודף

 זוכר שאינו האיש בגין, מנחם
 בניסוח, עסוק שהיד, משום דבר

 האזנה בתפקידיו: לעסוק ימשיך
 של ההודעות וניסוח לבי־בי־סי

שרון. ממשלת
 צורך יהיה המדינה שם את רק

 המרי שמה: יהיה מעתה להחליף.
הישראלית. נארכיה

חיפה אליהו, משה

לע חשבו הם להם. יעזור לא
 פלסתר, הוועדה המלצות את שות
 לשרץ. חדש תואר שימציאו בכך
 מנד וחברי רבים ימים יעברו לא

ש הלקח את ילמדו שלת־ישראל
 שר־ביטחון מאיר: גולדה למדה

הממ כל לנפילת גורם פושען
שלה.

ירושלים שימשוני, יפה

 הם לשופטים, הכבוד כל עם
הטוב לשמה אחריות יותר גילו

 משהו הרג הוא השלום. חסידי כל
 שמאסו הישראלים כל של בליבם

 עם בדיכוי בכיבושים, במילחמה,
 המליצות עידן נגמר מעתה אחר.

 עידן הסתיים תרבותי, שיכנוע על
 תנועות- בסיגנון הילדים מישחקי
הנוער.
הדמו תור גם הסתיים האם
ן קרטיה

רמת־גן שני, אברהם

 — ביותר המחרידה התופעה
בירו מהרצח פחות לא מזוויעה

ה השתוללות היתה — שלים
הטרו ההתקפה אחרי אספסוף
 על הביריונים התנפלות ריסטית.
 בית- של בחדר־המיון הפצועים

 ההתנכלויות שערי־צדק, החולים
 ליד האיומים למישמרות-האבל,

 השים־ וגילויי בחיפה בית-הקברות
 כי מוכיחים, ברחובות לאיד הה
עסק. לנו יש בודד מטורף עם לא

 באר־שבע רוזן, כרכה
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