
מכחכים
)3 מעמוד (המשך
 אולם שבועות, כמה מזה העיתונים במערכות
 שיסתכסכו מחשש מלפרסמו, נמנעו העיתונים

 כמו ופוליטית, כלכלית עוצמה בעלי גופים עם
 וחברות הפועלים, ובנק העובדים חברת

 לתת מרבים אלה גופים שכן בהם, הקשורות
 שרוב סוד, זה אין והרי בעיתונים. פירסום מודעות

פירסום, מודעות על היום חיים העיתונים

אלוץ קורא
ועצמאי אמיתי לוחם,

 נרתע שלא הזה, להעולם צל׳ש מגיע לכן
ועצמאי. אמיתי לוהט עיתון שהוא והוכיח

תל־אביב אלון, אלי
• • •

דאיבצן איתות שום
 .אירגון של אלי היע הסניף נשיא

 על מגיב הבינלאומי׳ השוטרים
ה' ב״העולם ידיעה ).11.1.84(ר

 אדם של הצלחתו זקפתם כיצד לראות מצער
 בדברים זאת קישרתם ועוד אחר, של לזכותו אחד

לעניין. רלוונטים שאינם
עובדות: כמה להלן

 ניצב של כאיש מזוהה שהנני בכתבה צויין •
 תמך לא שהוא להודיעכם עליי בר. צבי

 שונות. בהזדמנויות זאת ציין וגם במועמדותי,
זה. זיהוי לי הדבקתם מדוע לי ברור לא לכן

 מישטרה אנשי היו בי מהבוחרים 80כ־* •
מג״ב. אנשי 20* ורק רגילה,
 הן רב, עמל הושקע הבחירות במערכת •

 שבהן שוטרים, עט בשיזוות־הסברה והן בפירסום
 השוטרים אירגון לקידום כוונותי את הצגתי

 חברה, בתחומים: ישראל, סניף — הבינלאומי
ועוד. לפרט דאגה רווחה, תרבות,

סוירמן קורא
תמך לא המפכ״ל

 תוך עניינית, הייתה השוטרים הצבעת •
 תוכניותיו את לבצע וביכולתו במועמד אמון מתן

 איתות כל זו בהצבעה ואין האירגון, לקידום
 לכל גיבוי לא וכן בכתבה, שצויין כפי לאיבצן,

המפכ״ל. לתפקיד השואף אחר אחד
תל-אביב סוירמן, שלמה

 זה כתב ממי עותק שיגר הקורא 0
 מישטרת מפביל בצל אי אריה לרב-ניצב

ישראל.
0 0 9

םישטו־ה ענייד שד1
 המישטרה של הצפוני המחוז דובר

 תחת .תשקיף; במדור ידיעה על
 הדובר נתקעה, .החקירה הכותרת

).11.1.84 הזח' (.העולם יוחלף'
 לידיעת להביא כדי שנוצלתט מאוד מצער

 גם מה המעטה), (בלשון מסולף מידע הציבור
 תגובה שנתבקשה בלא פורסם זה שמידע

מצידנו. רישמית
 מלהתייחס מנוע אני החקירה, לעבודת באשר

 לתיגבור הנוגע בכל אך שהוטל, האיפול עקב
 רק בחוקרים תוספת כל כי לציין, יכול אני הצוות

 מייחסים שאנו החשיבות מידת את מוכיחה
 כדי משקיעים שאנו המאמץ גודל ואת למיקרה

המבצעים. או המבצע את לגלות
דבר מסרתי לא החקירה של מתחילתה

ההומדסכסואלים של הארוו־י□ החיים
 איגף המדובר, במד, מבין אינך — כזה אינך הקורא. אתר״ אם הומו״סכסואל. ני

 החברה כיצד יודע אינך המדובר. וחשיבה צל פחד. מלא מדכד!־. עולם באיזה מנץ 1\
באימת לחיות לי גורסת הישראלית
 אצלנו מ, בערד• 15 מגיל לנשים. וגם לגברים גם נמשו שאני חש אני נעוריי משחד
מוקדם. מאוד בגיל שלגו הנטייה מתגלית
 אחד נשים! ביגדי שלובש אחד —הומו על חושב כשאתה לעצמך מתאר אתה דמות איוו
שמתאפרי אחד נשים? כשל שהילוכו

טעודיסוד. שזו לך דע כד, זאת מתאר אתה אם
בכל. אשד* לאהבת ברצון שלי, המישפחה בחיי ההתנהגות בצורת בלבוש, כמור: בדיוק אני

 לא שאני בכן־ עליי. כפתה הישראלית שהחברה חיים הכפולים! בחיי שונהז אני במה ובכן,
אחד. אפיק בעלי חיים לחיות יכול

 אתה .סוטה*, .מאניאק׳, אחריו יצעק ברחוב שמישהו פוחד אינך רגילים, חיים יש לד
המושג.גף. את כמוני מכיר אינך

 בגנים, שוטטות של אפלים חיים דש נורמאלית, מחשבת בחברה — באור חיים יש
 אנו בצל. בהסתתרות וניחושים מבטים באמצעות קש־ ביצירת גברים עם מץ אחדי בחיפוש

 גבם את יפנו פן מחשש שלנו, ביותר הטובים החברים מן אפילו נטייתנו את להסתיר מנסים
וממת. להם תיוודע אם אלינו,

 הרחבד* החברה בתוך ומתפקדים חיים הם לילדים. ואבות נשואים הס רבים הומדסכסואלים
הומדסכסואל. אינו הטוב חבה־ אם לדעת יכול אינך

 גברים אלף 150 כלומר, הומרסכסואלים ליחסי־מץ נוטים הגברים מאוכלוסית אחוז חמישה
האוכלוסין* שכבות מכל בישראל
 זמרתית, מבחינה לחסלם שעלולה הברד- נרדפי בפחד. בארץ ־חיים גברים אלף 150

סוטים. כאל אליהם בהתייחסותה
סומים! אנו אץ
 לבחור יכולנו אילו לב, בחפץ עליה מוותרים אף והיינו זו, בנמיה בחרנו לא ושכמותי אני

בכן־.
 שאי־אפשר אגשים שאם בידיעה אי־שיתוף, של חיים *־ודים חיים חם הומדסכסואלים חיי
 פיטורים של מיקרים קרו וכבר בסכנד* שלד והקריירה העתיד כל זאת, יגלו עליהם לסמון־
מישהו. אצל זו נסיה גילוי בגלל למשל, בצה׳׳ל, חוזים והתרת

 איזו ההומרסכסואליותז מטיות את בעצמו המגלה אדם חש איד לעצמן־ מתא־ אתה האם
כמוהו? אחרים אל או אלץ החברה של יחסה בעיקכות בו מתפתחת עצמית שינאד,

 הזברה כי העובדה שכן כסוני, המסתתרים אנשים ישראל, יהיובמדיגת שלא תיקווה כולי
 להיות המתיימרת הישראלית, לחברה אות־קין היא כפולים חיים לחיות אלה אנשים מאלצת

אילן,באר־שבע. ונאודד*' .ליברלית

 יצירת לי לייחס ניתן לא ולפיכך לתיקשורת,
 מעורב אינו דובר מזו, יתרה כלשהן. ציפיות

 הצלחה לו לייחס ניתן לא ולכן כלשהי, בחקירה
בחקירה. כישלון או

 המחוז דובר משמש אני ׳82 אפריל מאז
 אם הגליל, מרחב דובר הייתי לא מעולם הצפוני.

 הדוברות במערכת ונכבד בכיר תפקיד זהו כי
 בתפקידי ממשיך אני עתה כן כאז ■המישטרתית.

 מישהו. מאכזב זה אם גם להדחה, מועמד ואיני
 נצרת הצפוני, המחוז דובר קופלו*, דני רפ״ק

• • •
 דברי□ עד מוחה הקורא

אמר שרא
 הזה, (.העולם .במדינה" במדור
 שערך עבודה על דווח )18.1.84
באוני לימודיו במיטגרת הקורא

תל-אביב. ברסיטת
 להמצאת טוען אני כי ציינתם, השאר בין

״אשכנאצים.״ הסיסמה
 ללא מדווח שהוא בכך מתפאר עיתונכם
 שלמרות מתפלא, אני כן על משוא־פנים.

 הפטנט כי הזה העולם כתב על־ידי לי שהובטח
 הופרה, ההבטחה בכתבה, יוזכר לא זו המצאה על

 הגיליון באותו מפרסם שעיתונכם הוא מעניין
 ליבוביץ, ישעיהו הפרופסור של תמונתו את

 אשר ,,יהודונאצים״, הסיסמה של ממציאה שהוא
 אתט אין לשמו אך ל״אשכנאצים״, קדמה

הידועה. המצאתו את מדביקים
 שפרט הוא נכון משוא־פנים? בכך אין כלום
 מעשים עוד בחייו ליבוביץ עשה זו להמצאה
 כבר זו למה אז לגבי. גם נכון זה אך נכבדים,

 לשמי שבצמוד הרביעית או השלישית הפעם
 בכך אין כלום ״אשכנאצים"? הסיסמה מוזכרת

 רמת-גו יקים, מוני מםויימת? מגמתיות
• • •

חרות במרכז עממי ח?
בחירותו פנימיים חיים שאין אמר מי
 מרכז ישיבת על )18.1.84( שלכם הדיווח

 מיפלגת נגד להשמצות יסוד אין כי מוכיח, חירות
כולם לא דממת־מוות, שם שוררת אץ השילטון.

 השיב: והוא שותק. הוא מדוע שנשאל אחד זקן
 יזכרוהו כן לא שאם קולו, שישמיע אסור ,זקן

בעולם?" ישנו זה ״עדיין וישאלו: למעלה
 מוטב אך אומנם זקן אינו לשעבר הרמטכ״ל

 שם יגידו שלא כדי יותר, שותק שיהא לו היה
 לו היה מוטב מדבר? עודנו זה רשע למעלה:
ושתק עימנו חסד עשה אשר — מבגין שילמד
נתניה רמת־פולג, ארגון, סמי 'לפחות

• • •
שה ד1בי ט

חוזרת. לעולם טעות
אבנרי, אורי מר

 והן אישי ביומן הן מציץ, הנך לאחרונה
הזה. העולם של לעברית שבחים יקר, בקורא

 שבמודעה לידיעתך, להביא לנכון מצאתי
 העולם למנויי והמיועדת שבוע, מדי המתפרסמת

מנוי. במקום מינוי נכתר. הזה,
להקפיד וכדאי המילים, בין קטן הבדל יש
, עליו•

 גיבעתיים ארד, ,,אל
 על לקורא תודה גדול. דווקא הוא ההבדל 0

• • • עיר״תי■

בארימוח מילחמה
 לאינות מפלגתית בלתי תנועה
 מתגייסת בישראל והחברה החיים

באלימות. למילוומה
 קיימה אחד עם - יפה 1ענ תנועת הנהלת

 תופעות גילויי על דנו שבה מיוחדת, פגישה
 ככתב!: שהשתקפו כפי במוסדות־חינוך, אלימות

ישראל. בקול ביומן־השגוע ששודרה
 על־ידי שהוכר התנועה, של במערך־ההדרכה

 בולט מקום מוקדש משרד־החינוך־והתרכות,
 באלימות, ולמילחמה הדדי לכבוד לסובלנות,
 ולתלמידיה להורים למחנכים, פונה התנועה

 הקשורות בעיות הארץ בכל לסניפיה להעביר
בפרט. ובמוסדות־חינוך בכלל, אלימות בגילוי

 כדי יכולתם כמיטב יעשו התנועה מתנדבי
אלה. תופעות לבלימת לעזור

 רח׳ התנועה: במרכז לוועדה לפנות ניתן
,03־289005 טלפונים: תל־אביב. ,48 ג׳ורג׳ המלך

קלצ׳ינסקי(משמאל) תעלולים ובעל (מימין) שמיר ממשלה ראש
לגיטימיים ומאבקים דמוקרטיים ויכוחים

 ויכוחים שם יש ההנהגה, עם מראש מסכימים
תוססים. דמוקרטיים וחיים לגיטימיים ומאבקים
 קלצ׳ינסקי אנדרה של תעלוליו אפילו
לתנועה. עממי חן מוסיפים

בת-ים גלבוע, משה

 דוגמה שייקח
וישתוק מבגץ

 עוד לדבר, איתן רפאל ימשיך אם
בו. להיזכר עלולים

 איתן רפאל של מיכתבו את קראתי כאשר
 בלבנון״, המלחמה את ומצדיק ממשיך (״אני

 נעשה וגופי שערותיי שוב סמרו )6.1 הארץ,
 פיו פוצה שהלה אימת כל שכן, חידודץ־חידודין.

מצטמרר. והגוף השערות סומרות —
 אשר — משהו מאקברית יהודית, בדיחה

על מספרת — ורוחי גופי מצב את קצת איזנה

.03־288802 ,03־283562
 תל״אביב שדמי, נעמי

 העליון השופט משמשים התנועה בנשיאות 0
 אפרים והפרופסורים לנדוי משה בדימוס
שאקי. ואבנר אורבך

הקוראים לידיעת
 מתםרסמים קוראים מיכתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיםות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים, למיבתבים
 אליהם שצורפה במכונת־כתיבד*

 מיכתבים הכותב. תמונת
 אין יפורסמו. לא בעילובדשם

 המיכתבים את מהזירה המערכת
בד* שנתקבלו
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