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בע״ס. הזה העולם :לאור המוציא
 .62239 טל. ת״א, בע״ס, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : החפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 המערכת: ראש
נהו שלום

עורכי־משגה:
סלד אורי איתן, רוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
צור אחרון קשת סילבי

המערכת: צלם בכיר: כתב
קרז אריח תבור אלי

המערכת: חברי
 נלור. שייע גבי, ניצח ביבר, ישראל

 רוני ורר, רותי הורוביץ, דויד גלילי, לילי
 משח מאובר, אוסקר חרמון, אברהם זוהר,
קרו, שלמה קינן, דמום סטו, אביבה לשם,

במדינה ביותר הנברא המתון

׳ ^7
לש נחמיאם, יוסף חקירת של בפרוטוקול

ב המשטרה, של הכללי המפקח סגן עבר
 את מוצא אני בן־גוריון, עמום של משפטו
 להאשמות המוקדש הבא, המשעשע הקטע

הזה: העולם
ר מי וש בעיניך נראה שאינו עתון : ת

 נפוץ שהוא אבל בשלילה, אליו מתיחס אתה
 מאד חמורות בהאשמות אותך מאשים מאד,

 כך כתבתי אומר: הוא פרובוקטיבי. באופן
 את שתוציא או לדין, אותי תעמיד וכך,

ל אותו מעמיד אינך ותתפטר. המסקנות
 הארץ כל זה, את בולע אתה פלילי, דין

 אתה האם מצדך. מענה ואין זה את קוראת
ראויו שזה חושב

ם א מי ח  במסיבות. תלוי מאוד זה : נ
 קצין־ כל בפני ממליץ שהייתי חושב אינני

 משפט־דיבה לחפש מדינה פקיד או משטרה
עתון. בכל הנאמרת דיבה של מילה כל על

ר מי  ומוקד- כללי, מפקח אתה אבל :ת
 עמודים שניים־שלושד, זה בעתון לך שים
 מואשם, אתה ושם וכותרות, פרסים עם

 של ופסול נפסד בניהול תפקידך, בתוקף
קנו בעשיית שחיתות, על בחיפוי המשטרה,

 אין אז גם האם לרקבון. מחסה ומתן ניות
ראוי? זה האם תגובה? כל

ם א מי ח  ביותר. היפוטטית השאלה :נ
 לשעבר, כאיש־משטרה ואני כאיש־חוק, אתה

ו בשיטה בהשמצה לפתות שאפשר יודעים
 בלי הרצוי, האפקט את היוצרת בזהירות

 על שאם חושב ואני ברורה. עבירה להוות
אח במשרות אנשים היו כזה מקרה כל

ומתמס שולחן־עבודתם את נוטשים ראיות
 מדי־ מתנגדים הרי משפטים, לניהול רים
 יש לכן קלה. מלאכתם את עושים היו גיים

המקרה. את היטב לשקול
ר מי  ברורות, היו ההאשמות אם גם :ת
 דיבה שזה או אמת שזה או — והתוצאה

 על חיפית שאתה למשל, ביותר? חמורה —
מוחשיות. דוגמות עם שחיתות,

ם א מי ח  יתכן מוחשיות, דוגמות עם נ ג
למשפט. הולך והייתי

★ ★ ★ ,
 את עמום של משפטו יעסיק הבא בחודש

ה לפי לדון אם ביומו. יום מדי הארץ
 סיכויייים יש נורו, שכבר הראשונות יריות

 כולנו את שיחייב קרב זה שיהיה לכך
מסיכות־גאז. לחבוש

 במשפט התביעה קו כי הרושם מתקבל
 יהיה ממנו, המסתעפים ובמשפטים זה,

.אטבע או פלשתים,״ עם נפשי ״תמות מעין

 לשםוך נסיון נעשה פלשתים.״ עם בבוץ
ירי 7ע שופכים של קיתונות אבחנה א7ל

 מתוך ידידים, על ואפילו עדים על בים,
 ויסריחו, מלוכלכים יהיו כולם שאם חשבון
ז־,קרב. פרץ שבגללו הסרחון יישכח

 קבע הזה הקו שאת לי מתאר אינני
מד אותו שמעתי עצמו. דעת על הפרקליט

 ועל העדים, אחד של חטאי־ילדות על בר
ו היריב, הפרקליט של מס־ההכנטה עסקי

 השיטה. המשך על קודרים רמזים משמיע
 אבל חשוב ממוסד הסתם, מן באה, ההנחיה

 נערי־הזוהר מקבוצת־המנהלים, בלתי־רשמי:
 את להציל עצמם על שקיבלו ביג׳י, של

 מנגנון- שליסי גם שהם אלה, אנשים עמוס.
!זשיטה. את קובעים החושך,
הסוף? עד עליה חשבו האם

★ ★ ★
מוג השיטה תהיה לא הסימנים, כל לפי

 שיחמיר, הוכחות יש דווקא. זד, למשפט בלת
 אחרות, למטרות גם הפעלתה אח שוקלים

 נסיגת על כפר־קאסם, פרשת על חיפוי לשם
 בהן קשורים שהם אחרות פרשות ועל סיני

ש כלי־הביטוי גויסו זה לצורך במישרין.
 ראשון המחליט אולם זה. לצורך הוקמו

אחר עצמו על מקבל באדי־רעל, להשתמש
עצמו. וכלפי הזולת כלפי — נוראה יות

 מאויביו רבים בפי מכונה הזה העולם
 שאין יודעים ר,ם גם אולם משמיץ. כעתון

 ציבוריים נגעים חושף הזה העולם אמת: זו
 בחפים פגע לא מעולם ציבורית. בצורה
 כי מוכיחה נושאי־הגילויים רשימת מפשע.
מאד. רב כושר־אבחנה מתוך פעלנו

 בלתי־פוס־ חקירות של שנים שש במשך
 אופי בעלי פרטים אלפי לנו נודעו קות,
 רבים לאנשי־ציבור שנגעו ואינטימי, אישי
 פקידים חברי־כנסת, שרים, ביניהם מאד,

השת לא מעולם מפלגות. וראשי בכירים
ה טוהר על הקפדנו מהם. באחד אף משנו
 רצינו לא חדותו. על שהקפדנו כשם נשק,
ב דגים ומוכרי רכילאים של לרמה לרדת
שוק.
 אי־פעם שניאלץ האפשרות מן סולד אני

 ולהשתמש אלה תיקים לפתוח כורחנו בעל
 יחסי־כבוד על בנויה חברה כל בתוכנם.

וירי אויבים אפילו לאנשי־ציבור, מינימליים
 החומצה את זר, כבוד על נשפוך אם בים.

 יהיה הזידונית, ההשמצה של הגפריתנית
מסוכנת. והתפרקות התנוונות של סימן זה

 הראשונים נהיה לא לעולם הגבול. זהו
 הנוגעים בפני ממליץ אני אותו. העוברים

רצינות. באותה אליו להתיחס בדבר

מכתבים
חכמות וכלי עם

 >1003 חוה יהעולם ביום״ ״חבטים במאמר
 המדמה של בעיותיה כל את לפתור ניסיתם

 דבר, של בסופו כי נכו? שורות. במאתיים
 ולא העקרוניים, היסודיים, הדברים קובעים

 אחיזת של ולהטוטים התחכמויות מיני כל
קט מדינה שאנחנו תשכחו אל אבל עינים.

 חייבים ולכו יסודי, כוח כל לה שאין נה,
 בד,ויאה ולעסוק לבלף ולהתחכם, לנסות אנו

והעלמה.
ירושלים גינתר, שמואל

 על-ידי וכלכלית טבהינהמריניח נרוויח טח
נפ־ של רם מספר עם אדמה, רצועת סיפוח
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 אוחו כותב לדעת בלתי־פרודוקטיביות? שות
 היא האטת אבל השלום. את נקבל מאמר,

ב ננווע כולנו הרי כאלה מעשים שעל־ידי
 יותר —הערבים כרצון תימחק והמדינה רעב,
הערבית. המנהיגות כרצון נכוו,

תל־אביב מאירי, יחזקאל
— משותפים קיבוצים משותפים, בתי־ספר

תתח שבתי לכר להביא עלולים רק אלה כל
 קצרה ומכאן פטמה, עם ובני מוחמר עם תן

 ישראל מדינת של שמח לשינוי הדרו מאד
 לוחם הוא שלכם העתוז אם לכולנו. היקרה

ה בנליון לראות רוצח הייתי לשויון, כוה
וחליטה אננרי אורי כי צנועה מודעת נא

 נשואים... עלי אבו טוחמדין מוחמר בת
עליכום. וסלאם אללה בברכת

אתא נפר לזר, משה
 כל חדש! משהו תנלו בלילה, ...חכמים

 לכם, להניד אני נם יכולתי שכתבתם מה
ה התלמיד העתי לא שמעולם יעידו וטורי

שצרי לכיתוב קונץ לא בביתה. ביותר חכם
טו יחסים ליצור לערבים, שוויו! לתת כים
 השלישי. לגוש להצטרף שכנינו, עם בים

 נמו — שתקתם זה ועל איד? היא: השאלה
החכמים. כל

רמלה שטרן, אליהו
רכים הקונים

 )100-5 הוה (העולם אילת על השני הקרב
 הוא הפיתוח, ומשרד התחבורה משרד ביז

 רבים לקוחות כששני כי מועיל. דבר דווקא
עולה. מחירה סחורה, על

ירושלים דוידוב, נחמיה
 פיתוח תרבה שרים קנאת שנאמר: כמו או,

ותחבורה.

ה בחנוד חלק להם שיש אלח ובכל חינור
ביו הטובים ההורים גם הנוער. של רשמי

 בית־ שנות 12 השפעת למנוע יוכלו לא תר
 החינוד משרד אנשי יראו והרחוב. הספר

יר הילדים, ביו שלכם המשאל תוצאות את
ויתפטרו. או

 אל ואנא, זה מכתבי שתפרסטו תקוה אני
לתוצ להזיק עלול הדבר שמי. את תפרסמו

 אני השנה. בסוף שלי הבגרות בחינות אות
 בעי! יראו לא החינור משרד שמבקרי מנחש

הנ״ל. דברי יפה
רחובות תלמיד,

ומשול הפרד
 התסכית תוכן את רבה בתדהמה קראתי

 )1004 הוה (העולם מקהיר בערבית ששודר
 אל־ נורי ננד מרהיטות האשמות כלל ואשר
ה עומק מה ראיתי הראשונה בפעם סעיד.
 העם של השונים חלקיו ביז הפעורה תהום

 מדינת איז האם כביכול. המאוחד, הערבי,
 תהום לנצל כדי משהו לעשות יכולה ישראל

זו?
חולון זליקוביץ, מנדל

ווע למנות בישראל אופנה שפשטה מכיוון
 תוקם לא מדוע דבר, בל על חקירה דות

מ הוכנו לא למה לברר כדי חקירה וועדת
 באילת, הגון ונטל מסילת־ברזל כביש, ראש

 ל־ טיראן מיצרי ייפתחו בו היום לקראת
אניותינו?

רמת־גן ברגמן, אליהו
ילדים מפי

 כמה של דעותיהם את לקרוא הזדעזעתי
 שאתם )1001 הוה (העולם מהעיר ילדים

 הערבים. עם לעשות יש מה אותם שאלתם
 בארץ שהערבים דעתי
 שעבדול אשמים אינם
 כזה, רשע נאצר עבד

 להם־ יכול שהוא וחושב
 העולם. כל עם תכסר

 אדמתם את עבדו הם
 הם לעבדה. וממשיכים

 על לצוות יכולים אינם
להלהם. שיפסיק נאצר

ו לקיבוצנו תבואו
ל הילדים את תשאלו

 שרק ותובחו דעותיהם,
 -להם שמסבירים ילדים

או ומחנכים בסדר לא
 מבי' להרונ, שצריך תם

 כמו כאלו דעות עים
שציינתם.
 ),10/<2( גבעתי עירית

עץ־דור
הקו של אחר ביטוי
 ציור ראה עירית, ראת

זה. בעמוד

 הנה, ומשול. הפרד בסיסמת דגלו האנגלים
 ערב. עטי בקרב ביותר רציני פירוד קיים
 לפעול ידענו האם לנצלו? ידענו האם אבל

 את בישראל מלראות יחדלו שהערבים כך
 הטבעיים לעיסוקים ויתפנו היחידה אויבתם•

 לביו בינם וריבים למלחמות היינו, — יותר
מת שמדינות טבעי זה איו הרי כי עצמם?
 תהיינה והלבנון, מצדים כמו יותר, קדמות

 רקובות פיאודליות מדינות של ברית; בנות
 קרובות שה! בשעה ועיראק, סעודיה כמו

 משוכנע אני ישראל. למדינת יותר הרבה
ה הערבי למחנה להצטרף יכולים שהיינו

לע• אפשר מה איל הריאקציה. נגד מתקדם,

מכ ערבי תלמיד אני
 יום נסעתי טייבה. פר

 אותי ידע לנתניה. אחד
וכ שנים חטש בו ילד

 ״ער־ צעק: אותי שראה
 היום יבוא ערבי! בי!

 ואני ״1בעולם הערבים כל את ונהרוג
 כל את להרוג רוצה אתה ״למה שאלתיו:
 אמר שכד אמר הוא לד?" עשו מה הערבים,

 ערבים על לו מספר תמיד והוא סבו, לו
רעים.

 אהב לא הערבי מתי נפשי, את שואל ואני
מג לא הערבי חשובה. ואי! היהודי? אחיו

 אומר אינו הערבי היהודי. כמו בניו את דל
 כדי היהודי!״ את לד קורא ״אני לבנו:

אותו. להפחיד
טייבה טיבי, סלאמי סאמי

כ׳ ככיתה הקרב
האומ ב', מכתה מורה אותה של מכתבה

ילדי את לחנך מסוגלים אינם שההורים רת
 של גבול כל עבר ),1003 הוה (העולם הם

במ שכבודה טורה אותה היא, מי חוצפה.
הישר שההורים שתקבע־ כדי מונח, קומו

 ודבי• אכולי-שנאה מטומטמים, הם אליים
פר לכל מותר האם יותר? או פחות ליים,
ההו אל להפנות מסורס סמינר שעברה גית
 את עושים אינם כי על אצבע־האשמה, רים
 עצמה שהיא כדי 'המדינה לה משלמת אשר

תעשה?
חיפה רוזנקרנץ, נחמה

ג/יס!) גבעתי, (עיריתוערכים״ ״יהודים

ה הגורם להיות העדיפו מנהיגינו שות?
 דמסינסר, הערבי העולם את המאחד יחידי

באר־שבע אצלאן, רחמים
יודע? מי מביר, מי

 (העולם גלילי לילי של במדורה הבדיחה
 שרבו יגור, חברי שלושה על )1002 הזה

 כביכול, רעהו את איש שיכירו מבלי ביניהם
 כל מכירים ביגור נבראה. ולא היתה לא

יגור משק שם, בלי השני! את אחד
 במידה השני את אחד מכירים יגור חברי•

 לחתום אפילו טורחים ם שאי כנראה, כזו,
מכתביהם. על

צבע של ענץ
 המודעה את שניצלו הג׳יננ׳ים אחד אני

 כדי )1003 הוה (העולם בעתונכם שהודפסה
 בתיאטרון ראש־נור פרנסואה להצנת להיכנס

 עלי היה למה לדעת סקר! רק אני וירה.
 האם לתיאטרון; בכניסה המודעה את להציג

מבקר? כל של הנ׳יננ׳י השיער את יראה שהשוער היה מספיק לא
 תל־אביב מורים, נח

הקר הג׳ינג׳ים לנוחיות הודפסו הכרמיסיס
..  היא ילדים, כמחנכת בזו, טורה דווקא .

 המבין כאדם למדינה. וכמובן לילדים אסון
 ילד זאת: לה אומר בילדים, בטיפול קצת
 לא נכונה. לעבדו לרעת שיש חומר הוא

וההו הבית הסביבה. השפעת שאין אומר
 מזה הרבה אבל הנער, על משפיעים רים

 שהמורים באווירה בבית־הספר, לתקן אפשר
בו.. יוצרים

משגב־עם ב״ מאיר
 כי נראה ברצינות, הדבר על לחשוב אם
ההו ורשת הטורים אשמים דבר של בסופו
נט שנה לפני שרק לאלה טתכוו! איני ראה.

 טורים. הם ועכשיו סמינר שהוא איד רו
 וחשובה מקיפה גדולה, לבעיה מתכון אני

יותר. הרבה
 למה עצמו את מישהו פעם שאל האמנם

 בתי־הספר, של הלימודים תוכנית נורמת
שמ באוירה מתחנך הנוער תיכוניים? כולל
 מושג חסרי חדר, בוגרי מורים של רנית

 עמנו כי לומדים התלמידים רחבה. בספרות
 בנו.כי בחר וש״ה׳ ביותר, הטוב העם הוא

 זאת ציונות, לא זה טובים.״ ילדים היינו
ברחו הספר מבתי באחד ה׳ בכתה שמעתי

ק... מורה מפי בות, תי  הניע לא האם ו
ה הניע לא כלום שטות? שזאת לוטר הזמן
יש עם של שההיסטוריה לבנינו לומר זם!
להס כולו, העולם ימי בדברי משולבת ראל
 סוציו־ מבחינה העם של התפתחותו את ביר

דחיח-שטרנית? לא לונית־כלכלית,
ש בכתה מורה אומרת בו למצב הנענו

 יושבים בה בכתה מלמדת היתר, לא היא
כו ערביים, לתימנים, כשהכוונה ״שחורים,״

 חמישית בכתה רבותי, קרה וזה וכוי. שים
 תלמיד שום קם לא ואם תיכוז. בבית־ספר

ב נעל לה זרק או חמורה, פיטורי ודרש
 רקוב משהו הרי כזה, קם לא אם פרצוף,
ח כמשרד במורים, הוא והאשם זה. בנוער

 עיוור• יהיה התיאטרון ששוער ובמקרה חים׳
צבעים.

ע1ב0ה< מכתב
הרוצח על ארחם
 פרשת על כבר הושמעו רבות דעות

 התעלמו הכותבים רוב אך כפר־קאסם,
הרוצחים. הפרשה: של אחד מצר

 כפר־קאסם. קרבנות על מרחם איני
 עד רגילים העשרים, חמאה בני אנו,

רח אין ואכזריות. זוועה למעשי איטה
 שונא אני הפקודה. לנותן נם בלבי מים

 נרם הוא הוא. מי שאדע מבלי אותו
למדינה. ישוער לא נזק

 יודע הרוצחים. על מרחם אני אולם
 זו את נם ולצערי הנרצח, נפש את אני
 פני את לעצמי מתאר אני הרוצח. של

 רואה הפקודה. את כשקיבלו הבחורים,
 בעיניהם, הפחד ואת הרתיעה את אני•
 היא המדינה אד בפניהם. אי-חרצון ואת
 חונכנו כר זאת, נשכח ואל — לכל מעל

 חם שבתוכם, המתקומם האדם ולמרות —
ה על ילחצו הם צורך בשעת כי ידעו הדק.

 ח- והדם הלחיצה, מקלות הלב ונפעם
ו הלב; את הנשמה, את מכתים נשפר
 להתלכלר אוחו דוחף מר, ילדותי, רגש
 פקודה. ללא רוצח כבר הוא יותר. עור

 ההדק על לחיצה כל עם בתאוח־הרם.
 עד קודם. בו שהתקומם באדם נוקם הוא
.לחלוטין משמידו הוא אשר . .

 לו קין אות כי הרוצח, את ארחם רחם
בנפשו. מעשיו ואימת מצחו, על

שזור מושב שרון, אברהם__________
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