
)3 מעמוד (המשך
 מדוע אז אחד. רק יש אוחנה אלי אבל —

שזהו וכתבתם אזולאי, חנן של תמונה הדפסתם
ירושלים פרסקי, משהאלי?

אוחנה כדורגלן
באלף מתחיל אזולאי גם

 הכדורגלנים עם ברסקי, הקורא עם 0
 הנכונה התמונה הסליחה. - לאוחנה אזולאי
זה. בעמוד מופיעה

בלתי־ פשע
משמשתי

 אורי של דעתו על חולקת הקוראה
 העולם ( ימית הריסת בעניין אבנרי

).9.5.84 הזה'
 כי העורר כתב עיר רצח ושמו פשע ברשימתו

 מצרים אלפי מאות חיים היו ימית, נהרסה אילולא
 המירקם את ומעניקים ישראל, לגבולות סמוך
 ברצוני השלום. של היום־יומי לקיום הדרוש החי

להעיר:
 לשכנינו מחמיאה לא כלל העורך של דעתו
 כי ממנה שמשתמע משום בדרום, החביבים
 מוכנים, לבתים רק לבוא מוכנים המצרים
 או הקמה ייזמו לא עצמם והם הקימו, שאחרים

האומנם? שנהרסה. עיר של שיקום
 רק באים שהמצרים ההנחה נכונה אומנם אם
 שהתיאבון סכנה כאן אין האם מוכנים, לבתים

 מימית ייהנו הם — כלומר האכילה, עם יבוא
ובאר־שבע? אשקלון אשדוד, על הלאה, ויחשבו

 אוכלוסיה עם קרובה ששכנות לנו מניין
 ולא דווקא, ליחסי־שלום תתרום גדולה מצרית

ולהסתננות? לחרדה לקינאה, לשינאה, לחיכוכים,
 של רצח בוצע שכאן שוכנעתי לא בקיצור,

דומה שרון, של מחדליו כלל מתוך ממש.

מכתבים
ביותר. הבלתי־משמעותי הוא ימית שהריסת

מעש כפר אלפרט, ציפי

 משיחי בין
למשיחיי

 תגעו אל הממשלה: ראש אמר מה
במשיחיי: או במשיחי

 החמרת ובגירסה קה בתהילים הכתוב לשון
 בכתיב כי אף במשיחיי, היא טז א, הימים בדברי

 הרשמי בכתיב בסוף. אחת י׳ רק יש שם המנוקד
 צריכה מלה שבסוף איי כל ימינו של הלא־מנוקד

 תלמידות״, ידידיי, חבריי, בסופה: יורים שתי
 אחריי, וגם ידיי... פניי, ספריי, שונאיי, אוהביי,

 שבכתיב היפים הכללים אחד זהו אליי... עליי,
בין י׳ של קוצו פי על להבדיל המלמדנו המלא,

 גרונותיהם כלפי חובותיהם ימלאו גברים שאותם
וילדיהם.

 גדול ציבור ישנו זו. למטבע שני צד גם יש אך
 כלפי חובותקם את הממלאים גרושים, גברים של

 ואף מהם לנדרש ומעבר מעל והילדים, הגרושות
 המשתמשות הגרושות, של ללחצן נתונים
 לעיתים גברים, אותם על ללחוץ כבנשק בילדים
רוגשיות. מסיבות ולעיתים הטבות השגת לצורך

 וקתייחס הנשים לצד מה, משום נוטה, החוק
 כר, פושעים־ב^וח. כאל הגרושים הגברים אל

 בדמי־ 4חיי (שבעלה גרושה כל יכולה למשל,
 הגרוש נגזן להוציא המשותף) ילדם עבור מזונות

 לא שמא מחשש הארץ, מן צו־עיכוב־יציאה
 במשר אם גם זאת, המזונות. בתשלום יעמוד
 את ממלא הוא כי הגרוש הוכיח ארוכה תקופה

לנדרש. בהתאם והאחרות הכלכליות חובותיו
של ובזכותו בחרותו פגיעה משום בכך האין

ה סולי  של הכללית הקונ
בלוס־אנג׳לס ישראל
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ד- אורח בו ד מר ישראל ממשלת ראש סגו הכ י דו ו ל

שטאובר שימעון שקיבל הקונסול הזמנת
היהודים על מצפצף הרב

 העולם אותו(לא שזונחים חבל רבים. לבין יחיד
 את ומרבים לאחרונה) נוכח שאני כפי הזה,

 לכד, ודעתכן דעתכם נא תנו הקורא. מבוכת
וקוראות״. קורא״

ד  ירושלים סיוון, ראובן ד
 - של מיכתבו מתפרסם בקשתו, פי על 0

לו. המיוחד המלא בכתיב הבלשן הקורא

 הפר לא אם גם כלפיו, סנקציה ונקיטת הגבר,
התחייבויותיו? את כהוא־זה

גבעתיים שלם, דרורה

הזמנה
לטמפל

הגרושים הגברים
בכוח כפושעים

 כתבה ב״כלבוטק" הובאה השבוע
 גרושות של סבלותיהן את שתיארה

משל אינם בעליהן־לשעבר אשר
 ש- כפי דמי״המזונות את מים

חוייבו.
כדי לפעול ושיש כאובה בעיה שזוהי ספק אין

 ערך בלוס־אנגילס הכללי הקונסול
מסויים. בבית״כנסת הטקס את

כך. על מתרעם הקורא
היש מהקונסוליה הזמנה לביתי קיבלתי

 אזכרה בטקס להשתתף בלוס־אנג׳לס, ראלית
 עדת ב״טמפל שייערך מילחמות־ישראל, לחללי

 מישפחתי, כולל כאן, מישפחות לכמה אריאל".
 שקוראי ורצוי זה, מוסד עם מר נסיון היה

כך. על יידעו השבועון
 לשערי הגעתי תשמ״ד יום־הכיפורים בערב
 לנו היה ידוע מישראל. אורחים עם ה״טמפל"

 תשלום לשלם צורר היה ישיבה מקומות שעבור
 בהאזנה להסתפק חשבנו אנחנו אולם מראש, מלא
 נמנענו ולכן נידרי, כל תפילת את באומרו לחזן,

 בפתח עקדו למקום, כשבאנו כרטיסים. מקניית
 לחייו. 30וך בשנות צעיר — הקהילה ורב השמש

 הוא שרצוננו הסברנו כרטיסים. להציג נתבקשנו
 להיכנס ולא — הלובי — בחדר־הכניסה לעמוד
 ״בלי היתה: הרב מפי שקיבלנו -התשובה פנימה.

 לא אפילו אופן, בשום תכנסו לא כרטיסים
 הציבור יקבל לדעתו כיצד שאלתי כאשר ללובי!״

מצפצף!" ״אני ענה: הוא התנהגותו, את בארץ
 לרבנות והוסמך לימודיו את סיים זה רב

 לעשות הצליחו לא מושלם רב אולי בירושלים.
 בהחלט הוא צבר כמו לדבר אבל בישראל, ממנו
איך. ועוד בירושלים, למד

 מקיים ה״טמפל״ המוסד: אותו על אחר, בעניין
 הישראלים לילדי עממי ובית־ספר גן־ילדים
 מיסי־חבר משלם אינך אם אך בעיר. והיהודים

 אם ילדיך. את לרשום זכות לך אין לבית־הכנסת,
סחיטה. מהי לי ספרו סחיטה, אינה זו

 דווקא בחרו המקומות מכל מדוע מבין אינני
 עם ההתייחדות טקס את לקיים כדי זה במוסר

 סגן־ראש־הממשלה, כי משוכנע אני החללים.
הזה, ה״טמפל״ של לרקע מודע אינו לוי, דויד

 בימה על להופיע מסרב היה בוודאי — ידע ואילו
כזאת.

 אנגילס לוס שטאובר, שימעון
 שטאזבר הקורא המיכתב, כתיבת בעת 0

ת ביטל לוי דויד כי ידע לא  השתתפותו א
 לחדל, נסיעותיו כל את שביטל כשם בטקס,

 הדבר הבחירות. הקדמת על שהוחלט מאז
ה מנע לא  להמשיך בלוס-אנגלס מהקונסולי

 ברור שהיה אחרי חודש ההזמנה את ולהפיץ
יבוא. לא הממשלה אש גן-ר ס כי

תחזקנה
:יפורי

 מיש- את הפסיד שר-התיקשורת
כמעריץ. זכה אך רתו,

 ציפורי, מרדכי ששר־התיקשורת, ספק אין
 בנוף חריגה תופעה הוא

 ובתנועת בכלל הפוליטי
בפרט. החרות

 אלה, טרופים בימים
הפוליטיק הם בודדים

 יושר, של שערכים אים
 וממלכתיות הגינות

 לכל מעל אצלם עומדים
 מיפי או אישי אינטרס

לגתי.
 יש זה רקע על
הבחי בתוצאות לראות

 תנועת־הח־ במרכז רות
בב שעבר בשבוע רות

 של ואומץ־ליבו לדרכו תעודת־כבוד חינת
לתנועת־החרות. ותעודת־עניות ציפורי,

ציפורי

רמת־אביב אור, אראל

המדע שר
זהפצצזת

במעשי־טרור. תומך נאמן יובל
 הוא הממשלה של תפקידה מתוקנת במדינה

 אין מתוקנת במדינה פושעים. ולהעניש לתפוס
 תמיכה בפומבי יביע בממשלה שר כי מקובל זה

חמורים במעשי־פשע
.לכהן ימשיד ואחר־כד
 קרה לא כאילו בתפקידו

דבר.
ישראל, מדינת אך
 ככל מדינה אינה כידוע,

המדינות.
 יכול ישראל במדינת

נאמן, יובל המדע, שר
 תמיכה בפומבי להביע
 שלושה לרצוח בנסיון

 ולהוסיף ראשי־עיריות
במדי בתפקידו. ולכהן

שר, יכול ישראל נת
להביע ארבע קיריית וראשי רבנים יכולים
 שתיכננה מסוכנת, טרוריסטית בכנופיה תמיכה
 ולקבל להוסיף מפשע, חפים אנשים מאות לרצוח
 ואף הריקה, המדינה מקופת נדיבה ביד כספים

 כביכול, המנוהל, שיסוי" ״מסע על להתלונן
 אילו לתהות אלא נותר לא ישראל לאזרחי נגדם.

הליכוד־התחיה ממשלת לנו מכינה הפתעות
 עוד זמן וכמה ציבורית, התנהגות של בתחום
זו? ממשלה לסבול נצטרך

תל-אביב בהר, דליה

נאמן

אדיק
דאומטיזם נגד

 ובצורתו, כלשונו הבא, המיכתג
 נייר־מיכתביס על למערכת הגיע

 של למירשמים המשמש רישמי.
רופא:

הליכוד, להצלחת
 שרון אריק של הדרך

דרכי! היא דרכו
 ביחד. ונתמוך בי תמוך

 הארץ, לשלמות המדינה, לביטחון
 כלכלית. לצמיתות יציב, לשלום

העדתי. והפער העוני ולחיסול
שלך

קלדרון מרק ר׳ר
ם בראש • שמי  מוצג נייריהמיר
 למחלות כמומחה קלדרון הקורא

וראומטיות. פנימיות

2438 הזה העולם


