
ש הזה״ ״העולם כתבי
העצמ מגילת את הפכו
ל ניסו - לפטיציה אות

 - אזרחים מאות החתים
פסרובם. לרום, ־ ונתקלו,

 (עצה אותם, לקיים אפשר אשר דברים, על רק לחתום ״כדאי : טוען
 החוליה. לאנשי רבה בספקנות התייחס הוא גס המדינה). למנהיגי טובה

האישי. הרכבו ועל הוועד של זהותו על רבות שאלות שאל הוא

 מקו אל הראשונים הפלישה תותחי הצטרפו עת כדיוק, שנים שבע לפני
 כל בני ישראליים, אישים ושבעה שלושים נאספו הארץ, פני על שסערה
 ישראל, עצמאות מגילת על חגיגי בטכס חתמו התל־אכיבי, המוזיאון כאולם
 נקבעה העתקים, כאלפי הועתקה המגילה בירקון. רבים מים זרמו מאז

 מ אנשים, כמה אבל ככתי-ספר. ראווה, בחלונות משרדים, כתלי על נתלתה
 במ ? תובנה את זכרו חוקתי, בכמסריד בה יטהתעניינו המועטים, פטנים

 ל בה המובאים העקרונות עם חי קשר על שמרו ■ישראליים
 לרו ששלחה הזה״, ״העולם מערבת להשיב השבוע, ניסתה, אלו שאלות על

 להגברה הציבורי ״הוועד מטעם בעצומה מצויירת מיוחדת, חוליה אבי*
 אמין היתה עצמה העצומה אולם נברא. ולא היה לא הציבורי הוועד ישראל.״

 בל נציגי חתמו עליה הישראלית, מגילת-העצמאות של סעיפים שלושה הכילה
 בבקז ואישה איש 842 אל פנתה ככרזת-תעמולה(למעלה) המצויירת החוליה,

 נ פרטיות, בדירות כמשרדים, כרחובות, יומיים משף פעלה היא העצומה. על
 חתי־נ לפחות זכתה (למטה) העצומה : התוצאה המשכילים. חוגי ובין הפשוט
המקורית. העצמאות מגילת

 שלד את איש זיהה לא - לחתום סירבו או חתמו, אם כין - אלח כל ומכין
העצמאות. למגילת כשייכים פים

ק ״גי א פ מ ה

תג עצמאו
ו בפסגה

 באותו ימים, שבוע לפני זו עצומה על חתמה כבר כי טענה הצעירה
 מספר והולך גדל האחרון בזמן כי וטענו התאוננו אחרים רבים המקום.
הישראלי. הציבור בקרב זה מסוג השונות הציבוריות הוועדות
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מה העצו
 בעצו ארוכות עיין
ללא עליה חתם מה, תגועה טר־ה שו

 : מקלים מאיר
ריקות, *פראזות טן שפ מ ה

הסוס. על — היסוס ** :. ?מגד !״בסים וחסרות

 המפלגוו כל בני ישראלים 73 חתמו המקורית מגילת־העצמאות שעל בשעה בה
 תל-אבי אזרחים 35 רק המגילה, מאותה סעיפים שלושה שהכילה העצומה,

בחוצותיה עבודתה ימי שני במשך החוליה פנתה אליהם האזרחים, 842


