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 הקטלנית הביקורת אחרי כי חשבת אולי

 הישראלית ההסברה מערכת על שנמתחה
 בהלה פרצה בארץ, הרציניים העתונים בכל

 היית הרי כן, אם בדק־בית. ונערך בממשלה
׳ש מה נכתב שנאמר, מה נאמר מאד. נאיבי
 געשה ולא — שנתגלה מה נתגלה נכתב,
השתנה. לא ביותר׳ הקטן הפרט אף דבר.
 שנאומיה בטוחה א׳ שאישיות זמן ־: כל

 אמריקאי, בעתון שורות לחמש יזכו ככנסת
 בשנה פעם להשתעשע יכולה ב׳ ואישיות

 גודל בכל ולהרגיש הטלביזיה מצלמת לעיני
תק יש י1 ולאישיות עצמה, של 'החשיבות

 המפרסם עתון להוציא לה המאפשר ציב:
דבר. ישתנה לא בשבוע, פעם תצלומה את

לנ המדינה מוסיפה בשבוע שבוע מדי
 זה אין זה. בשטח ממאירות מפלות חול

הק לאנשים פרט — לאיש כמעט, מפריע,
 יום כל נשבר ושליבם זו, לחזית רובים
הבזיונות. למראה מהדש

★ ★ ★
והממ למישהו, איכפת הדבר היה אילו

 הענין, את לתקן באמת ניגשת היתד, שלה
לעשות? י היה אפשר מה

 על הגדול במאמרנו הסברנו שבבר כפי
ה הטיפשות על כאן מדובר לא זר״ נושא

אחר. או זה פרט של אישית
 לקוי. הסברה ממנגנון סובלים אנחנו אין
הסברה. מנגנון מחוסר מובלים אנחנו
 דומה או זה בשם כיום שנקרא מה כל

תע לניהול מפלגתית לשכה אלא אינו לו,
 מסווה או משלם־המסים, על־חשבון מולה

 עתונים למימון גבוהים פקידים לקבוצת
 חסרות־ מחלקות־קשר או מוסווים, פרטיים

 בסבלנות להאזין הוא היחיד שתפקידן ישע
הנרגזים. העתונאים לגידופי
 מנגנון הקמת הוא לתיקון היחיד הצעד
 גבוה, בדרג סמכויות בעל ורציני, עצמאי

מיו שר יעמוד שבראשו עצמאי כמשרד אם
יע שבראשו עצמאי כמינהל לפחות או חד,
מקביל. בדרג פקיד או תת־שר מוד

★ ★ ★

 סמכויות, שלוש לקבל הזה המנגנון על
לזוז: יוכל ■לא בלעדיהן אשר

 לאינפורמצ־ מלא שותף להיות עליו (א)
ב ישב המינהל שראש הדבר, פ־רוש •ה.

 דו״ח יקבל הממשלה, בישיבות קבוע אופן
 השירותים. ראשי ומשאר הרמטכ״ל מן מלא
 מה להחליט הוא יוכל הכל, את ידע אם דק

 מדיניות שום תיתכן לא לא. ומד. לפרסם
 אינו עצמו התועמלן אם רצינית, תעמולתית

מסביבו. קורה מה יודע

ה בקביעת מלא שותף להיות עליו (ב>
 ה־ הקו קביעת תיתכן שלא כשם מדיניות.
 הוא שרק _הךמטכ״ל, שותפות בלי בטחוני
 לא כן הצבא, יכולת את לקבוע מוסמך
 מבלי שהוא שטה בכל הקו קביעת תיתכן

ב עליו דעתו את יתן להסברה שהמומחה
 ההסברה ראש חייב מאידך, ההכרעה. שלב

 אלא •יה הגלו רק 'לא המדיניות, מהי לדעת
האמיתית. גם

שי את. לקבוע מוסמך להיות עליו (ג)
ה האמת את שידע אחרי הביצוע. טות

מומ ירק יכול הרצויה, המטרה ואת מצויה,
 מן להגיע הדרך את לקבוע להסברה חה

 המופקד.בידיו, בשטח הרצוי, אל המצוי
★ ★ ★

ה בתזמורת הכאב אחד היא ההסברה
 שהעולם ככל המדינה. עסקי את מנהלת
 כלי של חשיבותו גוברת כן יותר, מתקדם

זה.
כמ מתנגשים שצרכיו טבעי עצמאי, ככלי

הכלים. שאר צורכי עם תמיד עט
 התנגשות קיימת למשל, הצבאי, בשטח

 המעוניין קציךהבטחון, דרישות בין טבעית
 ובכל ׳:מקרים בכל יפורסם לא דבר ששום

 האחראי איש־ההסברה צורכי ילבין התנאים,
 המוראל ועל בעולם התעמולה הזית על

בעורף•
 ואיש הבטחון איש — האנשים שני אם

 ויכוח יתכן אחד, בדרג יהיו — ההסברה
 ענין על אחראי הבטהון איש אם עניני.

 וזהו, לקומדיה. הופך כולו הענין ההסברה,
הקיים. המצב כמובן,

ה במרכבה חמישי גלגל אינה ההסברה
ו שהזרנו כפי מכרעת. חשיבותה לאומית.

 חד כסף, ־סכת ח ההסברה כעם, לא אמרנו
 דם. וחוסכת זיעה סכת

 לאל לשים יכול אחד מטומטם תועמלן
חיי רבבת של במאמציהם שנרכשו הישגים

תוכיח. והמציאות אמיצים. לים
 הוא לאמצעים. התועמלן זקוק כן על
 העתונאים. את להטים כדי למטוסים וקוק

 רציני, ולתקציב וי־פ, ביבשה ולכלי־תובלה
 וברדיו. בקולנוע בדפוס, ולאמצעי־פעולה

★ ★ ★
 ההסברה ראש צריך - אדה, מכל חוץ
ל לא — לראש זקוק הוא בן־אדם. להיות
 ליד ולא השררה, בעלי פנכת ללחך לשון

 חבל פשוט אהרת המפלגה. פנקס את לשאת
הכסף. על

 כאלה. בבני־אדם מהטור אין בישראל
לפעול. להם לתת רק צריך

מכתבים
עדים כאלף
 עזה רצועת עתיד על דבריכם טהור
ה ■כבל לחיכוב אפשר )1002 זזוה (העולם

ש מחכה רק ומצרים, האו״ם כולל עולם.
ב עזה את להשאיר רוצים שאנחנו נודיע

ת תור  בתרועות־ שיצאו כדי ישראל, מדינ
אילו הידד. רצו שגורל היא המרה האמת ו

 כשהאו״ס אנו. ברצוננו תלוי אינו עזה עת
 כל ואי; אותה. נפנה לפנותה, לנו יאמר

זאת! יאמר שהוא ספק
;זיפה ביטון, אליהו

 הפי דהיגנו, — הבעיה ללב ישר ניגשתם
ם.  תציע ישראל שאם משוכנע אני נם ייטי
 יסכימו מחדש. אותם וליישב אותם לקלוט

ל ייחתם, ובזאת לישראל חסופח שהרצועה
ו ישראל בי; הראשוז השלום הסכם מעשה,

גי מישהו ומצא לר אבל הערבים. ה ממנהי
. בזה המבין מדינה . .

נתניה שורץ, נחמיה
אי שלכם. המאמר את לי תירגם מישהו

 המסקנות על דעתי את להביע רוצה נני
 על משהו לבם לספר רוצה אני אבל שלבם,
 ש־ בא;, ברקלייז בנק מנהל בישארה, ויקוד

 לביתם מוזסז היה הוא פעם, עליו. בתבתם
 ומתוך שמחים והיו סעדו הם הברים. של

ה המלכותי ההימנוז את שרו בהיחו׳ת־רעת
לשלטו והלשין אותם שמע מישהו בריטי.

ו בישארה מר המצריים. נות די די  נעצרו וי
 כמצרים במעצר והוחזקו משפט, בל בלי

ש פלא יש האם .ארוכים חודשים במשר
 שובם אחרי להנטים א־נם עזה מבני רבים

עזה אל־בסיוני, חלים המצרים? של

ש משוכנע אני אבל צרור, לאומני אינני
ת חייבת עזה  רק ולוא מישראל, חלק להיו
 בעזה הערבי. העולם אל נשר ליצור בדי

 ולהוכיח שעשינו הרע הרושם את לתקן נוכל
 — ומובנים — מסוגלים אנחנו כי לעולם
 העובדה הערבים. עם משותפים חיים לבנות

 למע: יותר עשה — ״האויב" — שאנחנו
 ״האחות," מצרים עשתה מאשר הפליטים

ו. עדים כאלו־ תדבר לטובתנ
תל־אביב הירש, דניאל

זכרון מצכת
 ל־ והערצתי הערכתי את להביע ברצוני

 בתור המולדת." תהי למען ״נפלו מפעלכם
 מז רבים הכרתי לשעבר, הקבע בצבא קצי!

 מצבת־זכרוז מעי: משמש ומפעלבם הנופלים,
לזברם. ענקית

ירושלים אלון, א.

שנשפך הדם על
 המאורע פרטי את לפרסם בהחלטה צדקתם

 בל לי אין .11)1)11 הווז (העולם בכפר־קאסם
 גם ולו תוצאה, הוא זה מזעזע שמקרה ספק

ת ש? בלתי-ישירה, יו נ די  והרת־אסוז עוורת מ
 בל ולגבי בפרט, בארץ הערבי המיעוט לגבי

. שכנינו . . ל ל כ  וזיעה דם שהרבה לי נראה ב
 השלטה להנה פעם יגיעו באם להחסד יוכלו

מדי •יכל הסדיר ׳שקיומה יבינו אשר אנשים
 ממה יותר המרחב בערב״ תלוי ישראל תנ

די תלוי שהוא הו התפוצות. בי
חיפה ריצמונד, עמוס

ה 'האם אבל מצער. מקרה היה ■זה נבוז,
 על־ וןהרנים בשדה העובדים ׳שלנו אזרחים

; ידי  ערבים מאותם יותר אישמים הם פידאי
מעבודתם? שחזרו

תל־אביב חלילוי, טובה
 לקרות עלול בזה שמעשה ,הטוענים יש . . .

י נורמלי: עם בכל נ  להתוובה ברגע רוצה אינ
.כד הטוענים של נורמליותם טירת על . .

עכו ברט, ,רןאד
 לא — הרוחניים הגורמים שאהד לי נדמה
, די  שאיפשרו — חישוב רי אבל כמובן, היחי

 של האקטואליזציה היא הזוועה, מעשה את
בארצנו. כד בל הנפוצה התג״ד

תל־אביב אלכסנדר.זק, ד״ר
ב עתונאי איזה קם עבישיו או אז האם

 בצעקה קולו את שהרים בדמשק או קהיר
ו תושבי• ננד תנ  אנחנו איז השלווים? מדינ

•שעו מה הערביים בתושבינו לעשות חייבים
 קורה לפעמים אבל בארצנו, הפידאייוז שים

ו וזה טעות,■ העם. של אופיו את קובע אינ
תל־אביב קורא,

ל חופש נת; שאם חושבים אינכם האם
 תאבונם אה הדבר יעודד בישראל, ערבים

 שאחרי המצריים, אחיהם במו יותר, עוד
וי י פינ נ ת •שנחזור דורשים סי הח לגבולו

לוקה?
דויד משטר פרלמוטר, יוסף

מפלגות במקום עתונים
 בי נראה זה מכרוב לבם כותב שאני ברנע

 בעניז פומבי משפט לקיים החליטה הממשלה
 על יהיה תתגשם, זו החלטה אם כפר־קאבם.

היד. את לבם ללחוץ כולנו
ת רש פ . . דברים: ישני הוכיחה כפר־קאםם .

 המפלגות של המתמדת ירידת; את (א)
 או ציבורי תפקיד בל למלא ישתדלו בארץ,
לעצמן תקציבים הלוקח מלבד שהוא, מוסרי

 — 6״. ומשקים חשיבותם עליית את (ב)
 זפ1ש בארץ, הבלתי־תלויים■ העתונים

 עתה ומהווים ראשוז־במעלה ציבורי
ההברתי. הרצון לביטוי העיקרי

 העתוני ישני ווזארץ, הזה העולם
 תנועה ויצרו בפר־קאסם מלהטת את
 עשו זו, בפרישה הצדק למעז לה

ני לאומי ישרות הדורות למען חיו

 אלה פשטו אלמלא המפלגות, על מוטל היות
הרנל. את

תל־אביב גולדמן, חיים
׳כ ככיתה הקרב

ם בי; שערכתם המשאל תוצאות  הילדי
 במורה אותי. הפתיעו לא )1001 הזה (העולם
 הילדים איד יום בל שומעת אני ב׳ בביתה

 אפילו או זו בצורר, הערבים, על מדברים
גרועה. יותר
 להטיל שניסיתם הוא אותי ׳שהרגיז סה

המורות. על האשמה את
 יום־ שמעתם ולו מורים, אתם הייתם לו
 את בהם משקיעים שאתם הילדים, כיצד יום

 דבריי מלאים הבית מן באים כוחכם, מיטב
נות הבל,  קלוקלות ושיחות טישחיתים רעיו

 מז־ נשבר לבכם היה ההורים, אצל ששמעו
 ההורים של לטימטום נבול שאין נדמה מן.

הממוצעים. הישראליים
 הממוצע ה״שראלי הילד של האפון

 הממוצעים. הישראליים ההורים יאחד: הוא
ל צריך הנוער, את לחנך •שרוצה מי  להתחי

ההורים. בחינוך
;זיפה מורה,

ה מ . .  ילדים באשר בארץ. המצב יהיה .
בידיהם? השלטון את יחזיקו אלה

שריד שחם, מיכל

 דורשת שהחברה בעוד להכחיש? לימה
 בידו אי! אם נשר יבנה לא אדם שום ביי

 למד לא אם אנשים ירפא ולא דיפלומה,
כות ישנים ר כד הרי באוניברסיטה. ארו  פי

עיל ילד ללדת יבולה אווילית נש את ולהו
נפשה! כאוות מתו

 הנשים על לאסור הזמן שהניע •תבן
לאמהות! יסודי קורס שיעברו ד־י־ני יתרות

נתניה בלדר, ישראל
 הריון, ?רשיונות המדור האחראית: המחלקה

 העברייניות הבריאות. משרד האמהות, אגף
יות ותהינה לדין תתבענה  שלא למאסר צפו

חדשים. תשעה על יעלה

קתרינה פרהי
 של הקיום זבות הוסר על הננוז מאםרכם

 לי מזכיר 11002 הזה (העולם הקיימת הקר;
סיפור:
 סוב קצינים במה מצאו שנים במה יי־ני
ס טי  פר־ נז ליד המשמר על עומד ה״ל ״

ל. הים  אד למעשיו, •שאלוהו הם יסבפטופו
 הקצי־ .ר,קורפורל רת1פק שזו רק ידע היה
 זה אחר בזה והניעו לחקור, המשיכו ••'ם

יי למאייר ?לויטננט. יסרג־נט,  ולפולקובנ
ולמה. הפקודה את גת; מי ידע לא א־ד אף

 במוסקבה. הסתעפה שהחקירה אחרי רק
 הצארית חנדולה, יהטרי::־ ביט• כי ■יתיר

 הגז• על זקי-ו־ להציב פמודה ניתנה הרוסית,
 על אהובים •שהיו מיוחדים פרחים נדדו בו

 שכל ואחרי מתה, שהצארית אחרי הצארית.
 את לבטל שכחו פשוט הופל, הצארים משטר

, הפקודה.
תל־אביב ה., שמואל

לעולם? אומרים מה
 ההסברה על בכתבה היפות השורות בל

 הע־ על להגבלות ביחס ,1908 חוה (העולם
ת. דיו הזרים, תונאים ה העתונאי מונזמי
 ״מקהיר הספר מחבר קארלסוז, רוי מפורסם

 הדברים סמך על ספרו את כתב לדמשק."
ניו. במו שראה  לאחר למצרים נכנס הוא עי

די המלצות מכתבי •שקיבל די ב הערבים מי
 ב- בעתונאי כתב אישר 

ה־ למלחמת הנימה כמלוא

ארצות־הברית דנבר,

וכל ת, ארצות־הברי לגורם כו
! ר י מוס ינו א הזיה המכ׳שיר

לפית. המוס הוד־ט
ומוזר. וחד מ; אור שלהטו ם

ק זאב נדו- דעם
נזה ט הוא ההבדל  רק לא

הבאים.
לא סיני ת חזי של ל- צריך

ר* חשובה הודעה
988£|*<00100■■ס

1
ן

מזמין זירה תיאטרון
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1£י~
ג׳ נ י ג׳ שחס הקוראים כל את

^ * ט(7 
. ס

של מיוהדת להצגה ס

ן—^ ז!3
ן, •החרטה ההצגה  פניו. על ובהרות־שמש אדום •ששערו הנער אנדות על בתיאסרו

 תל־אביב) ,6 (ריינס זירה תיאטרון קופת אל הביאוהו למטה, יסה חלוש־הג את גזרו
ת בו שימומנו כדי .בערב, 7 עד 5 אחה׳־צ, 2 עד 11 בשעות הישיבה. מקומו

,0.1.57 ה׳ ביוס תתקיים המיוחדת ההצגה  אך הכניסה בערב. 7 בשעה ו
לג׳ינג׳ים. ורק

וד .............................................................. ................................................................. כאן נו

לג״נג״ם כניסה חלוש
של מיוחדת להצגה

ואש־גזר פונסואה
ה״ בתיאטרון ר ״זי

כערב 7 כשעה ,10.1.57

שורה..
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