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 הגליל מן מלבב מכתב אלי הגיע השבוע
המק על בכיתה ששוחחנו ״לאחר המערבי.

 נאמר בכפר־קאסם,״ ארע אשר המחריד רה
המכ את לכתוב ילדים כמה ״החליטו בו.

 שמכתבי לכך דאגו אנא, המצורפים. תבים
 בכפר.״ הנכונה חגתובת אל יגיעו הילדים
 משק בית־העמק, קיבוץ של בית־הספר חתום:

 ל־ השייו והקיבוצים, הקבוצות איחוד של
מפא״י.
המש ״אל :10 בת נעמי, של מכתבה הנד,
 בת אני שלום. בכפר־קאסם: השכולות פחות
 המחריד הדבר את שמעתי בית־העמק. קיבוץ
 בצערכם. אני ומשתתפת בכפרכם קרה אשר

 בכל לכם תדאג הממשלה כי אני מקוד.
יב כי אני מאכלת הפצועים ולכל יכולתה.

שלום.״ בקרוב, ריאו
 שרצחו שמעתי ״אני :9ה־ בת אביגיל,

 גם שמעתי ואני עצובה. נורא ואני אצלכם
 שתהיו לכם מאחלת אני מכם. רבים שמתו
 יבריאו הפצועים שכל וגם ובריאים, חזקים
 שרצחו לחברים שיתנו חושבת אני מהר.
מאד.״ חמור עונש

ה ילדי ויתר ״אני :9 בן סטוארט, יוסי
 קרה אשר הדבר על מאד מצטערים כיתה

 שכל מקווים ואנחנו אתכם אנחנו בכפרכם.
 ואמיץ,״ וחזק בריא יהיה שפצוע אחד

 'מפי שמע,קי ״אני :8 בן שכטר, משה
 כששמעתי ם.3בכפר קרה אשר את מורנו

ש חושב אני מאד. נעצבתל מורי דברי את
 ואני בית־העמק ,בן אני נורא. הזה* הדבר
 שוב.״ יקרה ■לא כזה שמקרה בטוח

ש מורי מפי שמעתי ״אני :8 בן אפריים,
 היתד, זאת הערבי. בכפרכם רבים נהרגו
 שזה מצטער אני דעתי. לפי גדולה טעות
 הזה הדבר כבר. קרה זה מאוחר, אבל קרה,
 והמשפט נאסרו זאת שעשו האנשים איום.
 הכל פעם מבית־העמק. ילד אני התחיל. כבר
טוב.״ יהיה

מה הכל את שמעתי ״אני ד: בן גךשון,
 טוב יהיה הכל פעם בבית־העמק. שלנו מורה

 ויהודים.״ ערבים בין
 שמעתי מבית־העמק. ״אני :7 בת עטרה,

 יקרה שלא מקוד, אני אצלכם. שקרה מה
 שקרה.״ מה פעם עוד

המו מנדי שמעתי ״אני :10,־ד בן ויעקוב,
 שלושה לפני בכפרכם קרה אשר כל את רה

מצ ואנו בטעות היד, זה ונבהלתי. חדשים
 מקוה אני צער. מלא אני וגם מאד טערים

 במהרה.״ יבריאו שהפצועים
★ ★ ★

ה למשפחות מיד אלה מכתבים העברתי
 בית־ ילדי תרמו לדעתי בכפר־קאסם. שכולות

 מאות כמה מאשר הפצע לריפוי יותר העמק
 היא שדאגתם מתחסדים, עסקנים של נאומים

הגויים.״ יאמרו ״מה

 של האחרון הגליון גם אלי הגיע אלד״ בים
 העסקנים של הפרטי בסאונם החינוך, הד

 וה־ ,המורים בהסתדרות השולטים המזדקנים
 כולל בארץ, הרגיליב באמצעי־הכפיה מופץ
 הזעומה המשכורת מן דמי־החתימה ניכוי

המורים. של
ה בעמודו הפעם שם זה מפוקפק בטאון

 על התקפת־מחץ שכולו ראשי, מאמר ראשון
 משאל־ זו להתרגשות גרם הזה. העולם
מזע כך כל תופעות שגילה שלנו, הילדים

 לערבים. תל־אביב ילדי ליחס בקשר זעות
 ניגשו האם במעשיהם? המורים פישפשו האם

לע עלינו מה הבעיה: את ברצינות לנתח
 של זו הרת־אסון במגיפה ללחום כדי שות

שנאה?
 הסתפקו הראשי המאמר כותבי ושלום. חס

ב הזה, העולם על שיגרתי במאמר־השמצד,
 המנוח. הדור כתבלבי נוסח

 הם הרי להם, להאמין אם
 וחינוך הדור, צדיקי עצמם
בדי לשום זקוק אינו הנוער

 המאמר רמת נוספת. קה
 נמוכה לכיתה מתאימה כולו

יסודי. בבית־ספר
 ילדי אלה: לעומת אלה

החי הד ומחנכי בית־העמק
נוך■

יותר? מבוגר מי
★ ★ ★

 נוהגים אנו אין כלל בדרך
שבו של לעניניהם להיכנס

 ישנם אולם אחרים. עונים
ל יכולים שאיננו שבועונים

 כעתוג־ לא — מהם התעלם
כמשלמי־מסים. אלא אים,

 ד,בטחון מערכת על המדינה מבקר בדו״ח
אח ל״פרסומים הנוגעים מספרים שני ישנם
 בעיקר כשהכוונה הבטחון, מערכת של רים״

 לטפל נאלצנו בעם לא המטכ״ל. לשבועון
 עצם על־ידי הישראלית להסברה הנגרם בנזק

 המטכ״ל. של זה רשמי בטאון של קיומו
 מבחר של היבשות במלים נסתפק הפעם

המדינה:
.״ההקצבות.  1955/56 הכספים לשנת .

לעו בקירוב. ל״י אלף 320 בסך מסתכמות
 של סכום בתקציב מופיע זו, הוצאה מת
הספרות.״ ממכירת כהכנסה ל״י אלף 75

 לירות. מיליון כרבע של נקי הפסד משמע:
 זה בסכום לקנות המדינה יכלה נשק כמד,
סיני? מיבצע ערב

 העתונות לשכת תקציב שכל מעניין אגב,
 ההסברה תקציב למעשה שהוא הממשלתית,

 שנר, באותה הגיע העולם, כלפי המדינה של
הוצאה. אותה של ההפסד לסכום בדיוק

עכשיו? אומרים אתם מה
תל־אביב ברגר, אליהו

אוי־אוי.
הזאת הארץ כ:י

 כאשר שמחתי את לתאר יכולים אינכם
 ביוהנסבורנ הישראלית בקונסוליה מצאתי

 לנופלים המוקדש הזה, העולם של גליון
 לכם להודות בפי מלים איז סיני. במערכת

 קרבות הרבה שראה כאדם זה. מפעלכם על
 יודע ובחיל־האוויר, בנבעתי תל־אביב, בתי״ש

מפעלכם. את להעריד אני
טראנסוואל גורמן, מיכאל

 רשימות תהיינה שבוודאי בהתחלה חשבתי
 סתמיות, והערכות תאריכים עם שינרתיות,
 לקרובים מה נחמת לתת רק המיוערים
 מענייז, חומר קיבלתי במציאות וידידים.

 הגילים מכל הזאת הארץ בני על קריא,
 קורא אני שונים. הרגלים ובעלי והמוצאים,

 כמילוי לא ובעניין, מרצון הרשימות את
 העליות. לקירוב חשוב צער בהן יש חובה...

 רומנים או מרוקאים על לדבר יוכל איר כי
אלו? רשימות שקרא מי בבוז,

תל־אביב זילבר, צדוק
האדמה זעקת

 הזה (העולם נחמני יוסח על סיפורכם
 הנוראה, האמת לעומת מאד, חלש היה )1007

 הייתם לא לישראל. הקיימת הקרן ששמה
 פקיד נם יהיה — בפקיד להתחיל צריכים

 ביקורתכם חצי את לכוון אם כי נדול,
 חשוב, יותר הרבה היה זה בכללותו. למוסר

חיפה שמיר, אליהו לאומית. מבחינה
היי ילר, בהיותי הטובים, הימים באותם

 השבועות, חג ערב הורי את מטריד תי
 היתר. ככל לקק״ל, ביכורים סלי את למלא

 פקיד שכננו, איד וראיתי עיני שנפקחו עד
 בבל מלאים ארנזים מכוניתו על מטעי! קק״ל,

 בתי־ ילרי מאות שהביאו הביכורים פירות
 וכד לביתו. ונושאם הילדים, ונני הספר
משותף, בבית כיום גר פקיד שאותו יצא

 אלה, היו לוקסוס. חדרים ארבעה ית בדירה
 הזועקת האדמה של הביכורים ביכורי כנראה,

תל־אביב כתרי, מרדכי לגאולה.
 למען נחמני מר של לפעלו הערכה כאות

 אותו לרשום מציע אני העם, ואדמות 'העם
לישראל, הקיימת הקר; של הזהב בספר

הזה. העולם חשבון על
נורדיה אמסטרדם, חיים

 נחמני מר את לרשום העדיף הזד, העולם
 הזהב ספר חשבון על הזה, העולם דפי על
לישראל. הקיימת הקרן של

 יושב־ גרנות, אברהם ד״ר אל לי פניה
 :הקיימת הקר! של הדירקטוריון ראש

 שנים שעסק ציונית, נוער תנועת כחניד
 גאולת ולמען הקק״ל למען בפעולה רבות

 אדמה על היושב וכטתיישב ישראל, אדמות
 זו. רשיטה של מעוצמתה מזועזע אני זאת,
 זו', שרשימה להאמין ומקווה רוצה אני

 בשקר זה, עתוז של אחרות רשימות כהרבה
 ש־ אלה על עולים ההשמצה ודברי יסודה,
 הדברים מאידך, במציאות. להם אחיזה
 הברירה נותרה לא רב. ובתוקף — נכתבו

 של דרכה מכווני מצד לפעולה לצפות אלא
 מחברי, רבים עוד וכמוני אני, הקק״ל.
 לפעולה נרנות, אברהם ר״ר ממד, מצפים
האמת תונש ממנה כמכקנה אשר נמרצת,

 ראינו לא עצים, לנטיעת תעודות מרוב
השחיתות! יער את כה עד

חיפה סורקין, אורי
 שניצל נחמני, את להאשים מספיק לא

 להקיף צריר פרטיות. לעיסקות תפקידו את
 הדפום פועל נחמני, את כולו... העניין את

 האומה חייבת עכשיו, בקק״ל ומנהל לשעבר,
 אשר באחריות שישא כדי לרין, להעמיד

 (אבל) ראש. כאב לו גרמה לא פעם אף
 אובייקטיבים הייתם לא לכרסנטים, ביחס

 הוא לרשותם אשר הדונמים מספר לנמרי.
 — לקרקע זועקים שהכרסנטים .200ם־ למעלה

מאד. מעציב שזה או מצחיק, קצת זה
מגדל דרום, ג.

 מדי עתונכם את קורא שאני אף על
 הרי לאחרונה, עד הראשונה מהמלה שבוע

 המאמר על כמנהגי, שלא פסחתי, זה בשבוע
 שישנם כבר מאמינים אנחנו נחמני... על

 אין הזאת, במדינה רבים שחיתות גילויי
 התחשבו אנא, אותנו. לשכנע צורר כבר
עליהם. מלכתוב וחדלו הקוראים בקהל קצת

ירושלים קרן, יואב
 אולם הזה. העולם על גם נמאסה השחיתות

 שתיעלס, כדי לעשות קרן הקורא מציע מה
הזה? העולם דפי מעל רק ולא

מקצועית עצה
 האפוס על בכתבה מצאתי הרב לתמהוני

 אחת את )100,־. הזה (העולם מיבטח של
 הפלנה בזמן שציירתי מרבות שלי, היצירות

 ״האשה בשם היצירה, מיבטח. סיפון על
 עבורה היא זו, בכתבה שהופיעה ׳סבקיר״,

 בשוליה הציורי. לסגנוני ואופיינית שלי
בכו כתבתם זה, כל למרות אד שמי. חרות
 ירון של יצירתו זוהי כי מתחתה תרת

המקצו עצותיהם בעזרת שצוירה ליוואי,
הצוות. אנשי של עיות

 פתח־תקוה שהרבני, מאיר
 תוכן את בזאת מתקן הרשימה עורן

עצו עזרת ללא שנכתבה לתמננה, הכותרת
הצוות. אנשי של המקצועיות תיהם

שמחון פרשת
 חיים לפרשת ההמשד על לכם, הכבוד כל

 שקראנו אחרי ).1008 הזה (העולם שמחון
העיק העדים לבל שטחון שיל קריאתו את

 אמת, זריקות לקבל שיסכימו במשפט, ריים
 תשובתם את לקרוא מאד מאלף זה היה

 מחשבתי חומר לתת צריד זה לא! האחידה:
המשפטי. ליועץ רב

חיפה■ אלקים, שמעון
 העתו־ דפי מעל יזעק אשר כוח נא יתאחד

שמחוז! של המלא לזיכויו עם, אסיפות ויארגן נות
שחר טל אשד, אליעזר

לאן? דרומה היי
ל דרומה היי לשיר התכוונתי אני נם

 המועמדים בקשות דחיית על כתבתכם אילת!
 הווז (העולם אילת מועצת על-ידי ליישוב,

 אני שעכשיו אלא בול. לי חסכה ),100ד
לשיר. מה יודע לא

חיפה גולדפרב, נחום
 אילת״ •המקומית, המועצה' אנשי לדברי

 של החמישית השורה את לשיר אפשר
הלאומי. ההמנון
 קדימה זכות במתן דווקא הגיון שיש יתכן
 מחוץ־לארץ, ישר הבאים חדשים, לעולים

 להתיישב הרוצים וותיקים אזרחים פני על
 מאמץ לכל מוכנים החרשים העולים באילת.

 להם איכפת לא הרשים, חיים לבנות כדי
ל ואמביציות שאיפות מלאים והם איפה,

ב בוחרים ואת לעומת הוותיקים, הצליח.
 הצליחו שלא לאחר הצלה, כקרש אילת

שליהמדינה. יותר ה״תרבותיים" בחלקים
רחובות בן־אפרים, נעמי

 של הרווקים בעיית לפתרון הצעה לי יש
הסקנדינב הארצות סובלות בידוע, אילת.

 לא מרוע קור. ושל בחורות של מעודף יות
 כמה לשלוח — ידידותי פתרון להם נציע
הננב? של החם לאקלים בחורות אלפי

ירושלים כץ, שמואל
המשפט. לבית

גונן קיבוץ אורן, יואל

סי(׳ עלילות
 הטוב האישי הסיפור על סיני, מיבצע משתתפי החיילים, התחרות

זכה חודשיים, לפני זה כמקום עליו שהוכרז המלחמה, של ביותר
מכת־ קיבלתי בו יום ובאותו המקרר, רצה

מכתבים
לסגת לא לסגת, כן

 הינו תצפית מדור שבועות, כמה מזה
 לשאלת ביחס ביותר קודרות נבואות מלא

 ואילו אל־שייר. ומשארם מעזה הנסיגה
 מטיפים הנכם העחון, של אחרים במדורים

 כנראה זהו אלה... ממקומות לסנת שלא
 הרגש לבין שלכם המדיני ז ו י נ ה ה בין מאבק

 לאחד הוראה שחתנו הזמן הגיע הפטריוטי.
 לדכא ושתפסיקו לשני, שיציית מהשניים

 שבעמוד שעה אחד, בעמוד הקורא את
״1רוחכם יפול ״אל קוראים אתם השני

ירושלים שור, דויד

 טבחי&ה האלה העניינים כל על נביט אם
 1* מאד קשה שהוא דבר — אובייקטיבית

 חוקי לכל בנינוד כאז פועלת שישראל נראה
 לבאנטינית מדינונת לה עומדת הנה ההגיון.

 העולם על ומצפצפת תרנגולת, כרעי על
 על — בסים איזה ועל חוצפהן ממש כולו.
 שזה כאילו כאלה, ודברים צדק של בסים

העשרים... במאה חשוב כן נם
רמת־גן ידלובר, נחמד,

 הסיבוב על סידרה כתבתם שנתיים לפני
או״. — ״או במלים אותה והכתרתם השני

 שהשתתפה קרבית ביחידה קצין עופר, שמשון הראשון בפרס
סיפורו על כמיבצע,

בחוד ״ווקנוח
 חויות כל עם שנאבק איש־מילואים של מזעזע מיסמן• הסיפור,

 הערבה, כאות הזה.״ ״העולם של הבא בגליון יפורסם המלחמה,
לסכום עתה שיגיע המובטח, הפרם את להכפיל המערכת החליטה
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