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מכתבים
תחתית ללא >נר1א

תר המפחיד היצור  חצי - ניו
ליכודניק. חצי מפא״יניק

 מתלמידיו אחד הוא שר־האוצר
 פטנקין. דן הפרופסור של המוכשרים

 בכמה נוקט שהוא פלא אין לכן
 המנוח של המפורסמות משיטותיו

 האסכולות שתי מבין ספיר. פינחס
 בעולם היום המשמשות הכלכליות

פרידמן־תאצ׳ר־רגן של זו — המערבי

ארידור שר־האוצר
בעליצות מדלגת האינפלציה

 הסוציאל הממשלות של וזו
 מטים ושיכלו ליבו — דמוקרטיות

 למניעת הנכון: לכיוון חזק־חזק אותו
אינפלציה. במחיר אבטלה

ר גם הוא ארידור יורם אולם ר  י
 את לרצות עליו תנועת־החרות. הנהלת

 ואת בליכוד התומכים המיליונרים
 השכר את להוריד הדתיים, הסחטנים

 התקציב טיפות את ולשפוך הריאלי
 עץ כל ותחת גיבעה כל על האחרונות

 הוא לכן הכבושה. המערבית בגדה רענן
 הרופאים בידו, נקוב כשצרור נשאר

 יתרות מרומים, מרגישים והמורים
 גדל החיצוני החוב אוזלות, המטבע

 לעבר בעליצות מדלגת והאינפלציה
אחוז. 200ה־

 היא מפא״י אמר: מי כבר היה
 אבל מפחיד. הוא הליכוד מבחילה,

מיפלצתי. הוא השניים של צירוף

טבריה ששון, משה

• • •
שגיאוח־העבר

ד1זע ר.1ח־הר.ז1ב
 עילית שבם בין ההבדל מה

תחתיתז ואלנבי
ת ה בתוכני טלוויזי  יומן ה

 שבועים לפני השישי ביום השבוע
 ברכה״(שכם ־מאחז על כתבה שודרה

שרובם מתיישבים רואיינו עילית).
 העוברים מקצועיים״ ״מתיישבים

הארץ. את ליהד למקום ממקום
 הראיון את חתמה המתישבות אחת
 מה בשכם, לגור לי אסור ״אם בשאלה:

אלנבי?״ ברחוב עושה אני
אמיתית: בעיה העלתה המתיישבת

 היא אז כי היסטורית״, ״זכות יש אם
 לא זו ו״זכות״ בשכם. גם קיימת אכן

בכוח־ אלה ברוח־הקודש, מושגת
 מילחמות חמש קידשנו בשמה הנשק.
 יצרנו בשמה ביניהן. מיבצעים וכמה

 חומת־ ,מסביבנו פליטים מאות־אלפי
נטויה. היד ועוד — מתרחבת שינאה
״זכות — אחרת מסקנה ׳ויש

ההיסטוריה. נחלת היא היסטורית״ .

 להכיר היא פה לחיות היחידה הדיר
ולב ובשגיאות־העבר, בעובדות־ההווה

 עם שלום של — אחר עתיד נות
 ב״זכות נכיר אם רק שיכון הפלסטינים.

 עצמית להגדרה שלהם החוקית״
עצמאית. מדינה ולהקמת

תל-אביב פיירשטיין, חנה

• • •

ד למוח הזכות בכבו
 בתי־ להקמת הזמן הגיע

 שבהם קהילתיים, קברות
 מבלי - מת כל להיקבר יוכל

 או בעברו בדתו, שיפשפשו
ה תרז תיו(.  אל עוברת בניירו

 הזה' .העולם השרותים',
2383.(

 לפי המת״, ״כבוד המושג את
 האורתודוכסית, היהדות של פרשנותה

 תקופתנו. של במושגים לתפוס קשה
 בכל זו יהדות שכוונת מקום, מכל ברור

 בלבד. ליהודים — שלה המוסר תחומי
 המנוחה מפרשת שוב למדים אנו זאת

 שאינה משום אשר אנגלוביץ, תרזה
 יש ההלכה, לפי כיהודיה מוכרת

 לשולי ולהעבירה מקברה לעוקרה
ב שניתן פסק־ההלכה בית־הקברות.

 בתה לגבי גם תקף תרזה, של עניינה
 אף ונקברה שנים, 15לפני״ שנפטרה

יהודים. בין כיהודיה היא
 עדינה הוזמנה שלפיו פסק־ההלכה

 להיות המנוחה, של השנייה בתה הרפו,
 בהעברת השנה במאי 1ה־ ביום נוכחת
לפוסקים שאלות מעורר אמה, גופת

 חסון קורא
אחרים בתי־קברות

 צריך לא־יהודי אין אם שהרי עצמם.
 יהודי שגם הרי יהודים, בין להיקבר

 לפי לא-יהודים. בין להקבר צריך אינו
 עצמותיהם לעקור יש זה, פסק־הלכה

 בשתי שנפלו רבים יהודים חיילים של
 בבתי־קברות ונקברו עולם, מילחמות

 ברחבי והן בארצנו הן — צבאיים
 בבתי־קברות אחר יהודי כל וכן העולם,
 כלשהו הגיון יש אם בעולם. שונים

 לכלל תקף שהוא הרי בפסק־ההלכה,
 לגבי רק ולא תום, עד למצותו ויש

אנגלוביץ. תרזה
 עשויה שאליו זה שבילבול אלא
האורתו היהודית הרבנות להקלע
 ציבור של מעניינו אינו דוכסית

להש מעוניין זה ציבור בלתי־מאמין.
 דתיים ומטקסים המוות מחיבוק תחרר

 זו תהא לא קדישא. החברה של מבישים
 החוששים רבים שיש אומר, אם הגזמה
 הרעיון משום רק מותם, יום מפני

 ועימם — זה אירגון לידי שיפלו
 מכריהם בני־מישפחותיהם, בהכרה

 למעשים קורבן יהיו — ומוקיריהם
בחיים. היותם עוד כל מהם שסלדו

 להם שיש אותם הם מאושרים
 והמבקשים כלשהו, בקיבוץ יחסים

 טקס כל ללא או חילוני בטקס להיקבר
 ואחרים. מאהלר רפאל פרום׳ כגון —
 שלא אלא למדע, גופתם המצווים יש

 היא אם ואף צוואתם מתמלאת תמיד
 לקבורה שוב הם צפויים — מתמלאת

 שוב ימצא לא שהמדע אחרי דתית,
בגופתם. עניין

 זה מביש מצב לפתור היחידה הדרך
אחרים, בתי־קברות להקים היא
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