
 נסו!״ למצוץ ווווצים טב־ל־ם ,הם +
חזן!״ תהיה שאשה אסוו ..באמת

 איתמר קשו שום ווצח רא ..אני
סגור!״ גטו במעין ח״ם ״הות״ם +

 הישראלית העיתונות כי באחרונה טענה בכירה דתית אישיות
 על כתבה הנאצית שהעיתונות כמו החרדי המחנה על כותבת

היהודים.
 המחנה על התבטאויות האחרונים בשבועות התפרסמו ושם פה

 פרטיות בשיחות גם כה. עד בחריפותן כדוגמתן היה שלא החרדי,
 התנהגות כי נראה ביותר. קיצוניות התבטאויות לשמוע היה ניתן

 בחורי־ פטור היק!? על הגילויים הבחירות, מאז הדתיות המיפלגות
 לת• גרמו במדינה שולט החרדי המיעוט כי וההרגשה הישיבות
חזקה. גובת־נגד

הר גברו האם ברחוב? המצב את משקפת אכן זו הרגשה האם
 צוות לקיצוניות? והגיעו האנטי־חרדיים, או האנטי־דתיים, גשות

 עוברים של גדול מיספר לראיץ כדי השבוע יצא הזה״ ״העולם
ספונטניות. תגובות מפיהם ולקבל ושבים,
 מאשרות הן אין אלה. בעמודים מתפרסמות התשובות מן כמה

 י1 התבטאו האנשים הציבור. ביחס קיצוני מיפנה חל כי ההנחה את
במתינות. לרוב

מגאות!״ מחרה הם .הדתיים

חק מדריד קרייצר, יעקב •
 לא שהם לקח בסוף למדו הדתיים לאי:

 הסוף. עד הלימון את לסחוט צריכים
 לבחורי־ישי- הפטור עם מסכים אינני
התחמ עבור לתירוץ גם שהפך בות,

אחרים. של משרות קויות

ה תלמיד: אשכנזי, עופר •
 נגד ומוגזם גדול רעש עושים חילונים
 יהודי" ״מיהו שחוק מקווה אני הדתיים.

 להיות להיט זה אין היום כי יאושר, לא
 דווקא צריך להיות, שרוצה מי אז יהודי.
עליו. להקל

סוצ עובדת בן־עמי, רות •
רצי בעיות עם קטן עם אנו יאלית:

הד את גם לגייס יש ביטחון. של ניות
 שיבוא עד להם, שיתאים בהסדר תיים,

 את להם שיגדילו — זה בתנאי המשיח.
התקציבים.

יש תלמיד: גורדנה, שאול •
 על לשמור וחשוב בחו״ל, רבים יהודים

יאו יהודי" ״מיהו חוק אם איתם. קשר
 יהיה שייגרם שהנזק מפחד אני אז שר,

 בצבא לשרת צריכים הם מאוד. גדול
הבדלים. כל ללא

מיזנונאי: לזנובסקי, צמק •
באח הדתיים. את סבלתי לא פעם אף

 ״. את כשגילו אותם, לתעב התחלתי רונה
ה את שהפכו בשעה המבחיל פרצופם

 הקואליציוני. ומתן במשא למיסחר דת
איתם. קשר שום רוצה לא אני

הד מושבניק: יוגב, גילעד •
 להם יש אבל גטו, במעץ חיים תיים

 שמסדרים בממשלה, הקובעים האנשים
החי שלהם. הצרכים כל את עבורם
וה בגבולות, בשיניים נלחמים לוניים
הזכויות. כל את מקבלים דתיים

 בתפקיד חיילת לוי, זיווה •
שתי לי וחשוב דתי, מבית אני רגיש:

 אותנו. המייחד זה והדת. המסורת שמר
בד גבול כל עברו הדתיים החוגים אבל

 ולנסוע לבלות רוצה אני רישותיהם.
בשבת.

 זה. נגד ואני בתשובה, חזרה שלי חבר
 וכך באגודה, לבחור להם אמר הרבי
 באופן ומרגישים חושבים לא הם עשו.

 על־ידי להם מוכתב הכל כי עצמאי,
ושליחיו. הקדוש־ברור־הוא

 צריכה אני למעשה יהודי. אבי נוצריה,
 מאמינה לא אני לעניינים. מחוץ להיות
 מרגישה שאני מספיק כהלכה. בגיור

 היא ההרגשה הזאת. ולארץ לעם שייכת
הקובעת.

״דן״: נהג סתרי, אברהם •
 שאינם וילדיהם, הדתיים חברי־הכנסת

מי להגיד זכאים לא בצה״ל, משרתים
 לא לפטורים ביטחון־המדינה. על לה

אפי האזרחים, כלשאר זכויות מגיעות
 לומדים. שהם בטוח שאני לו
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