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העיתונים!״ הגולות נגדלשמיים!״ עיניים גליםמסתיימת!״ האנושות דות

פורמן: מנחם
בתול־ הלאומית ״המדינה

:,העוגו אלייקים
המגל־ דתיים ״הכותי

חפץ: אב■
התריע הפיס ״מיפעל

 רבה פרומן, מנחם בין המיפגש היה מיפגש״השבוע
 מנהיג אל-חוסייני פייצל ובין תקוע, ההתנחלות של

 טען הפגישה מן בצאתו אש״ף. עם המזוהה פלסטיני
 שהעלה הדו״לאומית, המדינה שרעיון אל־חוסייני

 אש״ף תוכנית את לו מזכיר בפגישה, פרומן הרב לפניו
 חילונית מדינה בדבר המאוחרות 60ה־ משנות

הארץ. בכל דמוקרטית
 כיום נדירה הדו״לאומית המדינה ברעיון תמיכה
 עם המזוהה איש־ציבור או מיפלגה כיום אין בישראל.

ברעיון. מפ״ם תמכה המדינה קום לפני זה. רעיון
 הדו־ המדינה תיראה איך פרומן: הרב את שאלתי

שיטתך! לפי לאומית,
זה על ודיברתי שנים, הרבה לפני כבר חשבתי הרעיון על

הרו סוערות גוש־אמונים אנשי ובין בהתנחלויות
 פיי־ עם פרומן מנחם הרב של פגישתו בעיקבות חות

 הרב נחשב גוש-אמונים אנשי בין צל״אל־חוסייני.
 בכל אבל ומבולבל, תימהוני כאדם כלל, בדרך פרומן,
 לגוש- חמור נזק גרמה שהפגישה היא ההערכה מיקרה

ולמטרותיו. אמונים
 גוש־אמו־ ממגהיגות וייס, דניאלה את כשביקשתי

 בנימוק סירבה, היא לנושא, להתייחס והתחייה, נים
 לרב הקשור נושא בכל להתראיין מוכנה אינה שהיא

פרומו.
ומ קריית-ארבע איש העצני אליקים זאת, לעומת

 המיפגש על דעתו את לומר מוכן היה התחייה, מנהיגי
פרומו. הרב ועל

 — פחמן הרב של שמיים כלפי גילגול״חעיניים מאחורי
 המגלגלים זקן, ובלי זקן עם כאלה, דתיים הרבה והיכרתי

עצמית. פירסומת של מסע עומד — שמיים כלפי עיניים
 זה ואת אוריגינלי, להיות רוצה להבריק, רוצה הבדאדם

המחנה וליכלוך שמאלה הליכה על״ידי רק לעשות אפשר

 נמצאים היומיים העיתונים הגרלות. הארץ כל
 בהיקפו. חסר״תקדים מיבצע־הגרלות של בעיצומו

הג הכוללים במיבצעי־הנחות, יצאו רשתות-השיווק
 הקניונים מרבית החגים. לפני ומגוונות שונות רלות
̂ החב- רוב לקידום־מכירות. הגרלות מקיימים בארץ

ן המציעים עמודי־ענק, מפרסמות המיסחריות רות
 בוודאי מישהו יקרות־ערך. ומתנות לחו״ל טיסות

מכך. נפגע
מכי נפגעו אם לברר ״מיפעל-הפיס״, לדובר פניתי

ההגרלות. בעיקבות והלוטו הפיס כרטיסי רות
 פני מעל ביותר. יסודית בבדיקה כרגע נמצא הנושא כל
 מוכר כנראה הפיס מיפעל נפגענו. אכן כי נראה השטח
ההגרלות. מיתקפת שהחלה מאז כרטיסי־הגרלה פחות
בעיקר? נפגעתם ממי •

 הוא בכללותו ההגרלות היקף לקבוע. הזה בשלב קשה
בשם מיבצע־הגרלות מתקיים בנתניה בקניון חסר־תקדים.

מיפגשים
 את זרקתי אבל גוש־אמונים. רבני של במיסגרת גם מזמן,

כאוטופיה. הרעיון
 פוליטית. לתוכנית זאת מלהפוך מסוכן דבר לך אין היום

 — אוטופיה לעשות. שצריך חושב שאני מה זה — פוליטית
 לי שהיתה הפוליטית התוכנית חותר. שאני מה לקראת זה

לערבים. יהודים בין גדול בקנה־מידה מגעים ליצור היא:
 הפיתרון את רואה אתה איך — זאת ובבל •

הסיכסוך? של הפוליטי
 תפיסתי, לפי פוליטית. מייד לתרגם דבר כל צריך לא
 התקופה הפוליטי. לעניין קודם והתרבותי האנושי העניין

 והייתי מסתיימת, האנושות בתולדות הלאומית המדינה של
כזה. חלוצי דגם בארץ־ישראל כאן נוצר היה לו שמח
 בגוש־אמונים זו בהשקפה בודד די אתה •

ובציבור.
 אומר שאני הדברים שונות. ריעות יש יודע. לא אני

קוק. הכהן יצחק אברהם הרב בדברי מעוגנים
סש־סרצ׳נסק׳) (זידעון
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מיפגשים
 הרדיפה זה דורנו של החטא וזימה. רצח של דורות היו שלך.
והתיקשורת. הפירסום דרך הכבוד, אחרי
 דוגל פרומן שהרב למדים אנו הפגישה מן •

הדו־לאומית. המדינה ברעיון
 מדי יותר הוא רוצה. הוא מה יודע לא הבן־אדם לדעתי,

 זו דרלאומית מדינה לדעתי, זד״ את אפילו מלומר מבולבל
לדבריו. אל־חוסייני של פרשנות
 בארץ־יש־ יחד יחיו וערבים שיהודים לו אמר פרומן הרב

 החי־ המדינה רעיון ברוח זאת פירש וחוסייני השלמה, ראל
 החילונית־ המרינה רעיון אש״ף. של לונית־דמוקרסית

 בדערב, ואושר משפע לו ירווה ״שם פירושו דמוקרטית
 ״שמאל ז׳בוסינסקי זאב של משירו ומי״(ציטוט בדנצרת
 אפשר — ישלטו והם ערבי רוב כאן כשיהיה אבל הידדך>.
...אושרנו אז יהיה גדול מה לדימיון להשאיר
 וההכרה איתנו המגע עצם אש׳׳ף, שעבור להבץ צריך

 מדינה של החלום מעצם נסיגה זו כי ויתור, זה 242ב־
 ערבי שילטון היא בעצם שמשמעותו חילונית־דמוקרטית,

ר־סרצ־נסק־>.1סנ מידענן השלמה.״ בארץ־־שראל

הגרלות
 מסויים, בסכום קונים שלנו. נד לחיש זהה במתכונת חג, חיש י

יקרות. במתנות וזוכים לגירוד כרטיס מקבלים
והעיתונים? •

 אדיר. בהיקף לקידום־מכירות הגרלה עורכים העיתונים
 במדיה, אדיר בפירסום מלווים וההגרלות מיבצעי־השיווק

 שיטחי־פירסום ניצול כאן יש כה. עד נודעו שלא בהיקפים
אפסית. היא עיתונים לאותם העלות כאשר אדירים,

לעשות? הפיס״ ״מיפעל בכוונת מה •
 התופסת התופעה, על והתריע לאוצר פנה הפיס מיפעל

 מדיניות את מחדש לבחון לאוצר ראוי מוגזמים. מימדים
 לגופים הניתנים להגרלות וההיתרים האישורים מתן

 במיפעל פוגעת גדולה כה בכמות היתרים מתן פרסיים.
 והבריאות החינוך לקידום יום מדי הדואג גוף שהוא הפיס,

 תושבי״המדינה, לרווחת הפיס, מיפעל תרומת על בישראל.
 הקהילתיים המרכזים המועדונים, כיתות־הלימוד, יעידו
הכרטיסים. רכישות מכספי בנינו ש,אותם ועוד,
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