
שלחו אחרים בכירים וקצינים תתי־אלופים אלופים, עשרות
דאגה הביעו ובו לראש־הממשלה, מיכוזב השבוע

 ר. מצהי להשתמטות שקוראים מ■ של בממשלה משיתופם
מהם אחד היה במילואים, אלוף להט, שלמה(״צייץ״׳)

 קצינים חתומים העצומה על
 אלופים, מהם גבוהות, בדרגות

ואח מישנה אלופי תתי״אלופים,
רים.

 בחדרו אלוף־במילואים, צ׳יץ',
 בניין של 12ה* שבקומה המרווח
מא את מסביר תל-אביב, עיריית

בקו.

 הזה, בעניין דוגל אני שנים מזה
 דבר מכין, שהוא מה לי קרא כהן ובשרן
 אמרתי פוליטי, ציביון נושא שאינו
 יו־ ללא בני־הישיבות גיוס בעד שאני

צא־מן־הכלל.
 (אגף־ אכ״א ראש הייתי בזמנו

להק שותף והייתי בצה״ל כוח־האדם)

 שהצטר־ חושב לא אתה •
 יציאה היא הזה למיכתב סותך

הליכוד? נגד
 גם הרי הליכוד. נגד יוצא לא אני

 עם קואליציה לעשות מוכן היה המערך
החרדים!

ל כ א איש־ליכוד, אתה •
איש־מערך. לא

 להציע מוסרית סמכות לי יש לכן
 אני זאת. לעשות שלא שלי למיפלגה

 אלא פוליטי, משיקול זאת עושה לא
 איתם לעשות הזמן זה המצב. רקע על

חשבון־נפש.
 בלי ממשלה מעדי!? אתה •

הדתיים?
 בלי ממשלה מעדיף שאני ברור
לחייב בעד אני אז גם אבל הדתיים,

 של ההשתמטות נגד יוצא אני לא,
מהצבא. בני־הישיבות

בצ ישרתו אם גם אבל •
לא־ציונים. יישארו הם בא

 חוק. הזאת במדינה יש אבל נכון, כן,
הי תושבי־הארץ שכל רוצים אנחנו
 מפרי נהנים הם נצבא. ישרתו הודים
מש והם ומהשרותים, מהמיסים הארץ,

 תלמידי- שיהיו בעד אני תמטים.
 מי פשרה. למצוא צריך אבל ישיבות,

 באמונתו חזק יישאר באמונתו, שחזק
בצה״ל. ישרת אם גם

 אינו בצה״ל השרות אבל •
 הפרק על העומד היחידי הדבר

הממשלה. בהרכבת
 שערוריה זו — יהודי מיהו נכון.

לאומית.

מ *

א ^ שה ו ת ע א  שלמה שוב. ז
 ראש-עיריית להט, (״צ׳יץ׳״)\ 1

 הפעם כותרות. גרף שוב תל-אגיג,
 לראש- מיכתב״הקצינים זה היה

 של דאגתם מונעת ובו הממשלה,
 גבוהות בדרגות קציני״מילואים

החינו המוסריות, ״מההשלכות
 שרים היות של והמוראליות כיות

בממ פעילים רבים וסגני״שרים
לה וההתמסרות השרות נגד שלה
 ולפגיעה מדינת״ישראל, של גנתה

 הנקראים צעירים, אלפי בעשרות
 קשה אישי, לקורבן שנה מדי

וחיוני.״
 שצ׳יץ' הראשונה הפעם זו אין

העי של הראשיות לכותרות מגיע
הק בעניינים דווקא ולאו תונים,
 כ־ לתפקידו ישיר באופן שורים

ראש־עירייה.
בלי חבר היותו למרות צ'יץ',

עצ דיעות נעל כאדם ידוע כוד,
ה תמיד עולות שאינן מאיות,  נקנ

 גם הוא המיפלגה. דיעות עם אחד
ומת שלו, זו תכונה מסתיר אינו
 בעניינים גם אחת לא בטא

 מן החורגים ואחרים, מדיניים
המוניציפאלי. התחום

 במשא״ לא־אחת צידד בעבר
הי כדרך אש״ף, עם ישיר ומתן
 היש־ הסיכסוך לפיתרון חידה

ב הנהיר גם הוא ראלי״פלסטיני.
 לכפייה ידו יתן שלא אחרונה

בתל-אביב. דתית
 - הכלה מצד בליכוד חבר הוא

 את נטש אך - הליברלית המיפלגה
 תנועת- הוקמה כאשר המיפלגה

 לחיק חזר נכשלה, כשזו המרכז.
הליכוד.

 מאז כראש-עירייה מכהן הוא
 נטוייה. ידו ועוד ,1974 ראשית

 שוב יתמודד הקרובות בבחירות
וניצ שנים, חמש של קדנציה על

לגמרי. מובטח חונו
 השלישי ביום הנערכת בהפגנה

 בתל־ מלכי״ישראל בכיכר השבוע,
י— 8 ^

ישי בחורי לגיוס והקוראת אביב,
 תפקיד צ׳יץ׳ נוטל לצה״ל, בות

 תאורה לאספקת מעבר מרכזי,
 לבניין הסמוכה הגדולה, לכיכר

העירייה.
חוק״גיוס־החו־ אכיפת ובעניין

 הוא תלמידי-הישינות על גם בה
ר לוחם  מאז עוד רבות, שנים כנ
בצה״ל. אלוף היותו

 (ר״ץ) כהן רן ח״כ יזם השבוע
 וזו קציני־מילואים של עצומה
 בעלי מטה, החתומים ״אנו לשונה:
והש שונות פוליטיות דיעות

מהי מגוונת, מיפלגתית תייכות
 מביעים והשמאל, המרכז מין,

 והסתייגותנו חרדתנו את בזאת
207ש־־ ממשלה, להקים מהכוונה

 ופועלים מעודדים ממרכיביה
 (בחורי״ צעירים להשתמטות

בצה״ל. מהשרות ישיבות)
 העליון הגוף היא ״הממשלה

 ששירתו כמי צה"ל. על המפקד
וב בסדיר רבות שנים ומשרתים
 ממימדי חרדים אנו מילואים,

 להרחבתה ומהסכנה ההשתמטות
והעמקתה.

המו מההשלכות מודאגים ״אנו
 והמוראליות החינוכיות סריות,

 רבים וסגני־שרים שרים היות של
 השרות נגד בממשלה פעילים

 מדינת־ של להגנתה וההתמסרות
 אלפי בעשרות ולפגיעה ישראל,
 לקורבן שנה מדי הנקראים צעירים

וחיוני." קשה אישי,

 ביקשתי אז ישיבות־ההסדר. של מתן
 בישיבת שך אליעזר הרב עם פגישה

פוניבץ׳.
איתר? ונפגשת •

 בני גיוס על ענייני דיון היה בוודאי.
 שאיני אמרתי הגלותיות. הישיבות

אנ־ אם מנהיגים, של דור לחנך יכול

סרגוסט* ענת
 אמרתי בצבא. ישרתו לא אלה שים

 את להקריב הנוער את מחנך שאני
האמונה. ברכי על נפשו
 הועילה לא הפגישה אכל •

הרבה.
 אני שנים לכך. ראייה ויש לא,
 כשהם היום, הגיוס. על איתם מדבר

 לא אני לממשלה, מרכזי כגורם נכנסים
 לא והם במדינה יושבים שהם מקבל

 יגוייסו, לא שהם מוכן לא אני יגוייסו.
 למערכת שותפים היו לא אילו גם

בממ יושבים כשהם אבל השילטונית
מחריף. העניין שלה,
 זה חדש, מצב לא זה אבל •

כך. היה תמיד
 חושב אני כאלה. בכמויות לא אבל

 כששיחרר בתבונה נהג שבן־גוריון
 מוצלים אודים היו הם מצה״ל. אותם
 ריבים של בעיות המון היו אז מאש.

 עשה הוא ואז המחתרות, של פנימיים
 אני אבל אותם. ששיחרר בתבונה
 כוונה היתה לא שלבן־גוריון משוכנע

 לא ועד. לעולם יימשך הזה שהסידור
בעבר. שהיה מה כל לקדש צריך

 כמו להתגייס אותם לחייב בעד אני
ישיבות־ההסדר.

מעשי? שזה חושב אתה •
 אין חזקה, ציבורית תנועה תהיה אם

 מחר יבואו אם מעשי. יהיה שזה ספק
וי להתגייס, העומדים צעירים, אלף
 שיגייסו עד לבית־סוהר ילכו שהם גידו
אז? יעשו מה בני־הישיבות, את

 חושב אני מזה, ויותר להתגייס. אותם
 לכך יגרום העניין דחיית של יום שכל

 לא אני כואבת. יותר תהיה שהבעייה
 שגוררים למחזות־זוועה, להגיע רוצה

 צריך לכן לצבא. בכוח בחורי־ישיבות
הנושא. את לסכם

ליכוד? איש עדיין אתה •
בהחלט. כן,

 המצע בכל תומך ואתה •
הליכוד? של

 מסתייג. אני המדיני מהחלק לא,
 כרגע. לזה להיכנס רוצה לא אני אבל
 אשמיע העת ובבוא פוליטי, איש אני
דיעותי. את

■ ■ ■
את להביע מוכן לא אתה •

ההסמכה? וחוק •
 זה בעניין והופעתי נגדו, גם אני

הכנסת. של וערת־הפנים לפני
 על היהודי העם של קונסנזוס יש

 היהודי. העם כמדינת מדינת־ישראל
 את לאחד באה המדינה של מהותה כל

 שהיהודים וכמו אותו. לפצל לא העם,
 יתחשבו התפוצות שיהודי רוצים בארץ

 • והם כאן, לנו שרגישים בעניינים
 להתחשב צריכים אנחנו כך מתחשבים,

 מדבר לא ואני להם. שרגישים בדברים
התרומות. על

 המתנוס- החרב זו אבל •
פת.

היהודי. בעם קרע היא החרב לא,

הליכוד? נגד דעתך
 אני נגד, מדבר לא פעם אף אני
בעד. מדבר תמיד

ל ב א  כאיש ידוע אתה •
עצמאיות. דיעות בעל

 מרכיב כשהליכוד היום, אבל נכון,
 יפה לא וזה טרי, העסק כל ממשלה,
בגב. סכין להכניס

ת לעי הבאות •בבחירו
הלי מטעם תרוץ אתה רייה
כוד?
 רק בינתיים בי. יבחר הליכוד אם

 ותנועת־החרות בי, בחרו הליברלים
הבחירה. את לאשר היא גם צריכה

 השלישי ביום •ההפגנה
ה נגד כיציאה לך נראית לא

ליכוד?

ההס חוק אם יהיה מה •
 על ישפיע זה איך יעבור, מכה

תל־אביב?
פתוחים. יהיו בתי־הקולנוע

איך? •
 את מפעילים הדלתות, את סוגרים
בא. והקהל כרטיסים מוכרים המקרנים,

לכ יכולים לא הדתיים •
בתי־הקולנוע? סגירת פות

 , הם מה יכפו. לא שהם מעריך אני
אותי? יתלו יעשו,

 שבתל־ מצב להיות יכול •
 רחובות בשבת ייסגרו אביב

כלי־רכב? לתנועת
פתאום? מה

בירושלים. נעשה זה •
צריך בירת־ישראל. איננה תל־אביב

 ושומרי־ דתיים יהודים בעד אני להבין,
 אבל בדיעותיהם, פגיעה ונגד מיצוות

 על דעתו את יכפה שמיעוט זה נגד אני
הרוב.

 אני דתיים, יהודים יש שבה בסביבה
 במקומות אבל בתי־קולנוע. אפתח לא

 לא ורחובות להם, יעזור לא אחרים
ייסגרו.
והח הדתיים אחוז מהו •
בתל-אביב? רדים


