
 וחיים בדהם־אבףקוו שהות בלבנון, שרות אחו■ חיפאי, קווא
כאן!״ ער מספיק! החלטת*: סאב! הלב או מצו״ן, ״מצבי באוסטרליה:

בארץ!״ לבי אבל ,,בסידני ״אני
 לשבת אני שרוצה ארוכה תקופה זה *ץ

 מצאתי לא אבל מהלב, אישי מיכתב /■/ולכתוב
 לקרוא כשסיימתי היום, אבל הנכון. הטיימינג את
 הזה (-העולם שבתוכך״ ״הכהגיזם הנדון. את

לכתוב. הזמן שזה החלטתי )8.8.84
 בכתב הבעה אגב, ודרך עצמי. על בקצרה, אספר,

 אני אבל בבית־הספר, שלי החזק השטח היתה לא
מחשבתי. דרך ואת כוונותיי את שתבינו מקווה
 לאב בחיפה נולדתי וחודשיים. 26 בן עכשיו אני

 שם גננת. ואמא במיקצועו, מהנרס־בניץ אקדמאי,
 ישראלי, רב שמו וסבי, ישראלי. הוא המישפחה

 בארץ ששלום כריעה הוא בחיים דרכו כל אשר
 במחיר אפילו בעולם, החשוב הדבר זה ובעולם
 חושב (אני ישראל מדינת שטח וצמצום שטחים

 הרשימה בעד הצביע הוא אלה שבבחירות
 לספר הוא שמתבייש אפילו לשלום. המתקדמת

כך). על לי
 טניס שחקן הייתי בצעירותי עצמי: על יותר
 לארצות־הברית. נבחרת־הנוער עם ונסעתי מצטיין

 הייתי לצה״ל התגייסתי וכאשר תחרויות, לסידרת
 לי נתן לא הצבא בארץ. הטובים השחקנים ששת בין

 שלאט״לאט כך בטניס, ולהתאמן להמשיך אפשרות
 לחדל נסיעתי שעד אפילו שלי, הקאריירה דעכה
 והיכולת הרמה אך הלאומית, בליגה שיחקתי עדיין

כבעבר. קיימות היו לא
 למ״כים בבית״הספר ושרתי לצבא התגייסתי

 כאשר שנים, שלוש מש״ק-מודיעין, של בתפקיד
כאשר ליטאני. מיבצע היה שירותי באמצע

 הם ״באוסטרליה
 בית יפה: הצליחו

 חלום בריכה. עם
ישראלי!״ בל של

 באוניברסיטת לעבוד התחלתי מהצבא השתחררתי
 גופני לחינוך היחידה של לטניס כמורה חיפה

 בבית־ מאמניס קורס גס עברתי באוניברסיטה.
 הראשונה בשנה וינגייט. מכון של למאמנים הספר

 של נכבד די סכום חסכתי כמ&מךטניס, עבודתי של
 קל) יותר היה אז מסים, לשלם צריך הייתי כסף(לא

 ולחפש לצאת ישראלי, ממוצע בחור כמו והחלטתי,
 שידעתי מכיוון המדינה, לגבולות מחוץ מזלי את

 מאוד קשה לעבור אצטרך בארץ, אשאר שאם
 הכל מוציא שבעצם למס־הכנסה, ילך מכספי 60ו־*
 לדרום־ לנסוע החלטתי הביטחון. תקציב על

 אותי שהזמינה ידידה, שם לי (היתד, אפריקה
 כשלושה שם ושהיתי לשם הגעתי אצלה). להתארח
 ישנם ונוח, קליל שהכל פיתאום וראיתי חודשים
 ואמרתי הפיסיות העבודות בכל לך שעוזרים כושים
 נכבד סכום נחסוך פה, נישאר בוא טוב, הנה לעצמי

 ויהיו לארץ נחזור שנתיים־שלוש וכעבור כסף של
קלים. יותר חיים לנו

דון  חיפה אוניברסיטת עם חוזה לי שהיה לכי
סמס שני בין בחופשה ונסעתי שנה, /■/למשך

 החוזה את לסיים לארץ, לחזור החלטתי טרים,
 וגם משתנות תוכניות לדרום־אפריקה. ולשוב

 הבוס וגם אבי עימי שוחח חזרתי, וכאשר מחשבות.
 יהיה מה רונן, לי: ואמר גופני, לחינוך ביחידה שלי,

 יעזבו ישראל מדינת של הטובים הבנים כל אם
 לא ,1981 בשנת שכזה(שעדיין, קשה במצב אותה

 מדינה לנו תישאר לא עכשיו), כמו קשה כל־כך היה
 עם ובייחוד חבריך, וכל מישפחתך עם יהיה ומה
שלח העם

 את לבנות ולנסות להקשיב זר״ בזמן החלטתי,
 טוב, מיקצוע עם ,22 בן הייתי בארץ. חיי

 בדירה גרתי חיפה, באוניברסיטה מאמן־טניס
 מאזור היו תלמידיי וכל דניה באזור־היוקרה שכורה

 לא קשה, יותר שנהיה הכלכלי, המצב שגם כך זר״
 ובעל בתלמידים מלא הייתי ותמיד עליהם השפיע
בעבודה. נכבד סיפוק

 הלבשה חנות עסק, לפתוח החלטתי שנה כעבור
 ואז.התחילה בדניה, המיסחרי באזור וספורט,
 לחנות, שכר־דירה מסים, שלי: הכלכלית הירידה

 מאוד קשה נהיה הכל מע*מ. לעובדים, תשלומים
כסף. להפסיד אפילו והתחלתי

קיץ בתחילת בדיוק הלבנת. מילחמת הגיעה ואז

וכלתו ישראלי קורא
בלילה־ חכם לא -אני

 קיץ לעבודה(חופשת שלי ביותר הטוב הזמן ,1982
 החודשים הם אלה סטודנטים, חופשת לילדים,
 לצבא נקראתי לעבודה) בשנה ביותר הטובים

 עם יום, 50 במשך בלבנון שהיתי ללבנון. ונשלחתי
 צור־צידון־ החוף, ציר לאורך שלחמה יחידתי,

דאמור־ביירות.
 קצת הנפשי והמצב נפלו וחיילים חברים הרבה
 אבל — חזק בחור אני כי רציני, לא — הידרדר

 הללו, מראות־הזוועה כל את לראות בלב לי כאב
 לחינם היא הזאת המילחמה שכל ידעתי שכאשר

פה. עושה אני בעצם, ומה,
 לשרת נקראתי כאשר בי, התחזקו אלה מחשבות

 .1983 של ספטמבר-אוקטובר בחודשים במילואים
 מצידון, רחוק לא החוף, בכביש מוצב על יושב אני

 ואומר הים על מסתכל מישמרת־לילה, ועושה
 יום שכל רק לא בלבנת, יושב אתה רונן: לעצמי:
 אבל דולר, 50 איזה מפסיד אתה עובד, לא שאתה

 או מוקש, איזה על נעלה שפיתאום להיות יכול
 ויתפוצץ. חנות באיזו מונח יהיה מיטען־צד איזה

 מספיק שטויות: ביטחון? בשביל זה. כל מה בשביל
 קילומטר, 40 של ביטחון ומערכת חזק קו לעשות

 על לשמור כדי המילחמה, כתחילת שרצו כמו
בצפון. יישובינו

מספיק: זהו! החלטתי מילואים, כשסיימתי ואז,
 לפני המקורית, בתוכנית כמו מפה, אסע כאן! עד

 לשנה־שנתיים אסע גרוע. באמת יהיה שהמצב
יירגע. כשהכל ואחזור

• • •
 אוסטרליה, בסידניי, בביתי, כרגע יושב ני̂ 

לבי, אבל דובר־הייטס, ששמה בשכונת־יוקרה
 המדינה העם, לגורל ובדאגה בחיפה, בארץ, לבי

אוהב. שאני מישפחתי, לגורל וביחוד
 נולד סבי חיי? סיפור את לכתוב החלטתי מדוע
אפילו קיצוני. שמאלי חינוך לאבי והיקנה ברוסיה

 ״בדרום־אפריקה
 ח.1נ1 קליל הכל

 כושים ישנם
בכלו־ העוזרים

 הוא חשוב. לא דבר זה כסף משמע: קומוניסטי, קצת
מטרה. לא אמצעי. רק

 מהנדסים־ מישרד להם, יש ועדיין להם, היה
 בערך, שתיכנן, משגשג. מישרד בחיפה, אדריכלים

בחיפה. הפרטיים מהבתים כשליש
 אנו — החליטו הם ישרים, אנשים כשני אבל,

 נישן ואז המסים כל את נשלם שחור, כסף נקח לא
 חמש־שש לפני עד ויפה טוב היה זה כל בלילה טוב

 נשנים כל־כך. גבוהים היו לא כשהמסים שנים
 את לשלם כדי עובדים פשוט ואבי סבי האחרונות
 שישנם מכיוון אבסורד, וזה למס־הכנסה חובותיהם

 החצי אפילו שילמו שלא אנשים של 50* בארץ
 — הכסף הלך לאן שילמה. שמישפחתי ממה

 ועוד לביא תיכנון עוד הטיפשי. הביטחון לתקציב
מתי? עד ללבנון. לשלוח יחידה ועור מרכבה טנק

 בחורה עם החודש, טוב, במזל מתחתן, אני
30כ־ לפני מעיראק עלתה שמישפחתה ישראלית,

 לאוסטרליה, להגר החליטו והם קשה להם היה שנה.
 עם גדול לבית יפה, והגיעו כלום בלי פה התחילו
 לא ממוצע. ישראלי כל של חלום שחיה. בריכת
 מכיוון באוסטרליה, זה לכל להגיע גדולה חוכמה

 וישנו קשה בארץ אם מאוד. קלילים הם פה שהחיים
 זה פה אז החיים, עם התמודדות של יום־יומי לחץ

 יעזבו שלא בעיתון, זה מישפט לפרסם לא הפוך(נא
 לאוסטרליה). ויבואו הארץ את מהישראלים 50*

 מה אפילו וישנו נמוכים המסים במס, מוכר הכל
 אזרח לכל נותנת שהמדינה רול(קיצבה), שנקרא

 בחודש דולר 350 של סכום בערך עבודה, לו שאין
 ולכמה לשכר־דירה ממוצע אוסטרלי לכל שמספיק

ביום. בירה כוסות
• • •

 כל הפוליטיקה. וזה רציני, היותר עניין
 זה כמוכם, חשבתי היום, ועד מצעירותי חיי, )

 מ״כים בקורס כשהייתי אפילו לי. שנתנו החינוך
 ערבים של הפגנות לפזר צריכים והיינו ,4 בבד,״ד

 לפגוע לא השתדלתי אלות. לנו ונתנו ברמאללה
 לי יש ובחלונות־ראווה. בחנויות רק אלא בערבים,

 אל־כרמל דליית מהכפרים דרוזים חברים הרבה
 תלמידים 20כ־ לי והיו חיפה שליד ועוספייה

 ומבין לנפשם אני שמבין כך ערביים, סטודנטים
 כי שלהם, המדינה את להם לתת שצריך וחושב
פתרון. אינו בכוח פתרון

 כמיוחד עולם. לשנות קטנים ואתם אני אבל
בה שיש הקטנה. ישראל מדינת כמו בעייתי עולם

 שב1י אני ,בלבנון
 ואומר מוצב ער

 בשביל לעצמי:
זה?״ כל מה

 שהחלוקה אני חושב אשר תושבים, מיליון ארבעה
 20* ספרדים, 30* אשכנזים, 30* היא כיום בה

 משאיר אני בכוונה, שאותם, דתיים 18וכ־* ערבים
 האוכלוסיה. משאר פחות מעריך אני אותם כי לסוף,
 אני שונא מתעב. במילה להשתמש אפילו אפשר

 בארץ, הקיימת הדתית הכפייה את בחיים דבר מכל
 מפשע חפים אנשים על בירושלים ידוי־אבנים

 דרכם את להכתיב הדתיים של רצונם ובייחוד,
בקואליציה. שישתתפו זה על־ידי
 אני אבל מסורתי, מאמין לא שאני אומר אני
 להאמין עלי איך לי יכתיב לא אחד ואף שלי, בדרכי

דתי. להיות ו/או
 ישראל מדינת על ומסתכל ,בסידני יושב אני

 אני — קטן כל־כך זה כי בסבט־על, מלמעלה,
 מסידניי השטח כמו בדיוק—הפיסי לשמת מתכוון

 קילומטר 600 איזה נידסאות־ויילס, לגבול עד
 את וסיימתי שעות חמש של נהיגה אגב, (דרך

 שאמרתי, כמו אז, דתם). ועד מצפון ישראל, מדינת
 מצבי ממבט־על. המדינה על ומביט אני ■יושב

 הלב, אבל רבר. שום לי חסר לא מצויין. הכלכלי
 לא אחר דבר שום הלב, כואב וכאשר כואב הלב

נחמה. מביא
• • •

 עם בארץ, ביתי את ולהקים לבוא אני וצד! ן*
 קיימת כאשר אוכל. איך אבל לעתיד. אשתי 1

 ככה, המצב יימשך ואם מילחמת־אחים של סכנה
 ויתחילו לאכול כסף יהיה לא שלאנשים אני מפחד

לחם. בשביל בשני אחד להילחם
 השפל כהנא, הרב את הזכרתי לא בכוונה

הזה. המתועב
 ותאמרו ינואר בחודש ארצה לחזור אני מתכונן

 יושב שאומרים, כמו כלילת חכם אני אולי לי
 מכונית עם חיי־מלך, חי אוסטרליה, בסידניי,
 סבלתי אבל לי, שנוח מתי וחופשות מפוארת
 קצת לגייס אנסה הנולד, את ראיתי בחיי, מספיק
 כמובן, אבל, העשירה, היהודית בקהילה פה כספים

 על שוב שיבזבזו למיפלגות אותם אשלח לא
 לגייס אנסה אלא לעסקנים, ילכו והכספים בחירות
בחיפה. לרמב׳׳ם ובמיוחד לבתי־החולים, כספים
אוהב, שאני המדינה למען דברים עושה אני אז

 שם כי שלי, תהיה היא יהיה, מה חשוב ולא תמיד, כי
חייה. מישפחתי שם גדלתי, שם התחנכתי.

סידניי ישראלי, רונן

מכוזבים
החרותניקיסו גורו,

 חוג־קרטה נפתח מה לשם
החרות! תנועת בסניף

 לוחות־ על פורסמה אלה בימים
 תל־ צפון־מיזרח בשכונות המודעות

 של אגף־האירגון של מודעה אביב
 חוג נפתח כי המודיעה החרות, תנועת
ולמתקדמים. למתחילים קרטה

 מחנה לאיזה מפרטת אינה המודעה
 שבו הדר־יוסף, סניף משתייר בחרות

 להכשיר שיש כנראה החוג. מתקיים
 למילחמות קרטה בוגרי של קאדרים
 שרון־לוי־שמיר־ חרות: בתוך הבאות

תל־אביב יהב, דן ארידור.

חדלו
 החתונה על יותר לקרוא רוצה לא

 שפירא אברהם הרב הח"כ, בת של
 ).3.10.84 הזה העולם (איש־הכלכלה,
בני־ברק בוסקוביץ, בנימין

לצרפתי צדק
 13 השחקן רוצה מדוע

ילדים!
 אשר על בכתבה הזכרתם שלא חבל
את )23.9.84 הזה (העולם צרפתי

קרוייצר״* ב״סונטת צרפתי
רמז

 בתל־אביב ליסין שבית העובדה
 הצגת את צרפתי, אשר עם יחד הפיק,

קרויצר. סונטת
־־ תל-אביב נבון, נעמי

א ל  צרפתי רמזנו. אבל הגברנו, •
 12 עוד רוצה היה פי דעתו את הביע
 מביתן וזה שלו) להילי (נוסף ילדים

 טזלסטזי והרי .13 היו שלטזלסטוי
ת של מחברה הוא ט קרויצר. סונ

לחדר־מחשבים שם
 בבית־הספר הוקם רב במאמץ

 חדר־מחשבים. בפרדס־כץ יסודות
 למחשב תוכנה דרושים הפעלתו לצורך

וריהוט.
 לבית־ זה ציוד ישלים אשר תורם

שמו. על החדר ייקרא הספר,
 בבית־הספר המחשבים הפעלת

 רמת להעלאת לתרום עשויה
בשכונה. התלמידים

 בית־הספר המרכזי, הוועד
פרדס־כץ יסודות,

לאושוויץ בחזרה
לאי מארצות־הברית פניה
רופא־ של קורבנותיו תור

הגרמני. המוות
 לאתר מבקש ויזנטל סימון מרכז

 בו, טיפל מנגלה יוסף שד״ר מי כל
 תאומים במיוחד אישית, באושוויץ,

מיוחדים). ניסויים מנגלה ערך (בהם
המת לכל מובטחת הפרט צינעת

קשרים.
 לס לוס־אנג קוטר, אברהם רבי

רא כתובת • קופר: הקו
,66!>€ 0 0 4 8כ1 663113111 3 6 1 

0ח 6 3 6(4 5 5 0013 
\1656ה 1/131 €611166  51661061 ע
 9760 .')ע ?100 81661.

90035 ,0/05^4/1 1.05 
.7.5.4(

553-9036 )213( 110116)76161

ה פוזנייצב. של היחיד בתפקיד ״
ת הרוצח הקנאי, נעל  על אשתו א
בכפה. עוול לא

2458 הזה העולם


