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 ,26785 סיפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולנזפרס.׳־ : למברקים מפן .136 ד. ת.

בע״נו. הזח העולם :לאור המוציא
 ,62239 מל. ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

 תל־אביב. ובניו, מופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
סזו שלום

 עורכי־משנה:
םלוו אורי איתן, דוב

 כיתוב: עורך
קשת סילבי

 בכיר: נתב
תבור אלי

 תבנית: עורך
צור אחרון

 המערכת: צלם
זרו אריה

המערכת: מירי
 לילי גלור, שייע גבי, ניצה ביבר, ישראל
 רוני ורד, רותי הורוביץ, דויר נלילי,
 אלכם מאובר, אוסזר חרמון, אברהם ווהר,
זרו. שלמה זינו, עמום סטו, אביבה מסי*

תר הנקרא הערנו! ה ביו מרינ ב

׳7'
 לפני שהופיע הסיפור את שתזכור יתכן
 ואשר )1008 הזה (העולם חודשים שלושה

 יהודה הרב של גווייתו העברת על סופר בו
 סיפור באותו אתא. לכפר מתל־אביב גפן

 באסיפה הרב׳ של הפתאומי מותו על נכתב
ה החלמת ועל ישראל, אגודת פועלי של

 את להעביר הדסה בית־ד,חולים של רופא
הפאתולוגי. במכון לבדיקה הגופה
 הכנסת, ראש יושב סגן מינץ, בנימין ת״כ
 מבית־ הגופה את להוציא לנאמניו אז הורה

ה המסורת תיפגע שלא מנת על החולים,
מח גוויה. ניתוח האוסרת האדוקה יהודית
 הזהרותיו לא גם עזרו, לא הרופא של אותיו

 הושב המנוח הרב החוק. על עבירה זוהי כי
 הועבר הליל ובחצות משאית של הנהג בתא

אתא. לכפר
ול השלסון מוסדות לגבי המערסת, לגבי

 עם העניין נסתיים הזה, העולם קוראי גבי
 לפחות כי לי התברר השבוע הכתבה. הופעת

 הפרשת. סוף זה היד. לא אחד קורא לגבי
 של התחלתה היה הכתבה פירסום להיפך.
 אליעזר האזרח ביקש בה ארוכה, פרשה
 לברר חיפה, ,15 התיכון רחוב תושב בוכני,

 של גילוי לאחר המדינה מוסדות עושים מה
חוק. הפרת

¥ * ¥
 הקורא ששלח הראשונים המכתבים שני
 נשיאות אל מופנים היו זה בעניין בוכני

 האזרח ביקש המשטרה. שר ואל הכנסת
 המתאימה הוועדה תואיל הנבחרים: מבית

 המבצעים נתנו האמנם לציבור, לספר בכנסת
העבירה? על הדין את והאחראים
היום. עד תשובה, ללא נשאר המכתב
 הגיעה זאת, לעומת המשטרה, ממשרד

להודי האני מכתבך, על ״בתשובה חשובה:
 ואי־אפשר די־צרכו ברור לא תכנו כי עך

רצונך.״ מה ממנו להבין
 שני, מסורס מכתב שלח התעצל, לא בוכני

 על עתון באף קראתי ולא ״מאחר בהוסיפו:
 ה־ *ז להעניש המשטרה שנקטה הצעדים

 העלול חמור, משסה בכך ראיתי עברינים,
נרתעת המשטרה כאילו הרושם את ליצור

.מעלה רמי ולהעניש מלחקור .  לדעתי .
 לאחר מיד כאלה ידיעות על שתגיבו כדאי

 הציבור של פניות לפי ולא בעתונות הופעתן
ומקרה.״ מקרה לכל

 ברור היה לא זה מכתב גם כי הסתבר
 הסקרן האזוח הופנה פנים כל על די־צרכו.

 נגד תלונה איזו לך יש ״באם למשטרה,
עבירה.״ עברו שהם אנשים או מסויים איש

ה לשכת ראש נאש, יעקב רמ״ח אל
מש של הארצי המטה ודובר הכללי מפקח
מכ שני בוכני אליעזר שלח ישראל, טרת

ול לכנסת פניותיו על סיפר בראשון תבים.
ה פעלה מה לדעת ביקש המשטרה, שר

זה. במקרה משטרה
 למרות כי תזכורת היה השני המכתב

 הקצין השיב לא משבועיים, למעלה שעברו
הפשוט. האזרח מכתב על הנכבד

 ״המקרה המשטרה: דובר השיב לבסוף
 שפורסם לאחר רק המשטרה לידיעת הובא

 למשטרה כך על הודיע לא איש בעתון.
 במלון הנאספים מבין• לא הזה; היום עד

 או אדום דוד מגן מתחנת לא ואף ישראל
שהמש הזה העולם טענת הדסה. חולים בית
 ״המבריחה״ למכונית מארבים הציבה טרה
 ממארבים להתחמק כביכול הצליחה ושזו
 על ידעה לא המשטרה יסודה. בשקר אלה,

כל בצעדים נקטה לא וממילא המקרה
״ שהם .. .

 כי מקום בשום טען לא הזה העולם
המב למכונית מארבים הציבה ״המשטרה

מ להתחמק כביכול הצליחה ושזו ריחה
 גם סבור אינו הזה העולם אלה״. מארבים

 לקבוע יכול אשר איש הוא נאש רמ״ח כי
ושקר. אמת בענייני הלכות

 כולה. בפרשה המעניין הדבר זה לא אולם
 הקורא העלה אותה הנקודה דווקא מעניינת

 אדם שוטר ראה אילו קורה היה מה בוכני:
 הרצח ביצוע על קורא או עיניו, לנגד נרצח

 או — הרוצח את עוצר היה האם בעתון?
 המש לא שאיש מאחר להסתלק, לו נותן

הרצם? על רשמית תלונה

מכתבים
ז כשער מי

 )1020 חוח (העולם האחרון עחונכם שער
 העצמאות ליום מאשר יותר סדי. קודר היה
צח׳׳ל. לחללי חזכרוז ליום מתאים חיה הוא

חיפח ריבקין, מינה
 יטה אמנם היא בשער שהופיעה התמונה

 חיילת של היא אם להבחין ניתן לא אולם
 האמיתית הזהות טה סת. או חי חייל, או
בתמונה? הסצולם של

צח״ל שמעון, ב רב״ם
זז״לת. אותה של אחרת תמונה ראה
3 ש.

 ניסיתם קסטנר רצח לאחר טועטים יטיס
ה טנננוז אנשי עם הרצח מבצעי את לקשוך
 לטרוח לטטורםים. או אותכם חשבתי חושד.

 לי נראו זו למסקנה שהובילו שניחוחיכם,
 רשמי שמנגנון האמנתי לא הגיוניים, די

 העדויות לאור הפשע. מבצעי עם קשור יהיה
 הזה (העולם המחתרת במשפט האחרונות

דעתכם. אח לקבל נוטה אני )1029
תל־אביב ניטש, אלכסנדר

 טננ־ יהיה דמוקרטית שבמדינה יתכן לא
 המיסים משלם על-ידי הממומן מסתורי נון

צי לביקורת נתונות תהינה לא ושפעולותיו
 חלקו סביב שהגילוייס העובדה עצם בורית.

שום עוררו לא המחתרת בפרשת הש.ב. של

ה צורת על נוגות מחשבות מעוררת תנובה
במדינה. משטר

תל־אביב פלעלמן, זז.
ש במנגנון לפגוע טחססים אינכם כיצד

 אזרחי שאר כעל עליכם לשמור פעולתו עיקר
המדינה? אויבי ושאר מתבלנים המדינה

תל-אביב רבן. זאב
עמלק זרע
(העו חתנ״ר על עמלק״ .זרע המאמר את

 מאמינה אני ואין קראתי, ),1019 הזה לם
 כאלה מילים כי בהקיץ, זה את שקראתי

 דיר- מבצעי רב. זמן זה בחלום אני קוראת
 ספר חסידי וכפר־קאסם, עזה קיביה, יאסיז,
 זה ספר שממשיכי וחוששתני המה יהושע
 ושני. ראשון בית של סוף לאותו יביאו
כזאת. מוח בהירות על כוחכם יישר

חיפה קיזר, רחל
 ״וגר של המופשט הציורי לתיאור פרט

״ כבש עם זאב  הנביאים בכל מצאתי לא ...
 לפרשות מאוד הדומות ותקוות תיאורים אלא
 ״מעשי להן לקרוא העז הזה״ ״העולם אשר

 אינם הנביאים שרעיונות היא הצרה זוועה.״
ה אתם. רעיונותיכם עם אחד בקנה עולים

 נזעי קשר כל השמיצו האוניברסליים נביאים
 את קשרו תמיד הם הכנענים. עם תרבותי או

המוחלטת השמדתם עם הארץ גאולת רעיוז

התרבו שיעבודם עם או ישראל, שונאי של
לישראל. והחמרי תי

 תל־אביב בניוסף, שפי
 היא ההגיוז שורת את המקלקלת השנאה

 ״בעד כמו ברעיון המתבטאת ההשקפה מקור
 וכי בנירנברנ." אנשים נתלו רומים מעשים

 מלחמה שבויי לא אם אנשים, אותם היו טי
 מקלט לו למצוא יכול פושע וכי כן? נם

 לפושעי־מלחמה, נהשבו ומלכם עמלק בשבי?
 המתת החוק חייב בה שבתקופה פלא ואיז

 שבויים, של התואר בחסות אפילו פושעים,
 תלמדנו נירנברנ פרשת אננ. פרשת ארעה
כר. יעשה היום שגם

חיפה גבעון, יד,ושפט
כשבת צנון

 ציונות״ שדיבר ״האיש ברשימה ציונכם
 אבויה בז אלישע כי )1019 הזה (העולם

 את תדיר ששינה מפגי ״אחר״ בשם נקרא
ה באישי גמורה בורות על מוכיח דעותיו,
 ש־ משום ״אתר״ בשם נקרא אלישע תלמוד.
 המלא, שמו את להזכיר רצתה לא הנמרא

שהתפקר. לאחר
 ירושלים צעיר, רב

 תלמודו. את לחדש חייב הצעיר הקורא
 השם מקור כי מצוין י״ד, דף חגיגא, במסכת
 בן־ שאלישע לאחר הבא: בסיפור .אתר״
 מבית בבוקר בשבת יצא התפקר אבויה

 עמיו. ללכת ממנה ותבע בזונה פגש המדרש,
 אתה?״ אבויה בן אלישע לא ״וכי לו: אסרה

ה יוס בעצם הערוגה, סן צנון ועקר הלן
 נקרא מאז הוא.״ ״אחר הזונה: אמרה שבת.
אחר. — שמו

כפנסיה רבנים
)1019 הזח (העולם תצפית במדור קראתי

 עומד הרצוג הלני אייזיק הראשי הרב כי
בנכונות לגעת רוצה אינני מתפקידו. לפרוש

העצמאות יום של השער נערת
 המקרה זה יהיה כי ההערה אולם הידיעה,
 מרצונו לפנסיה יוצא שרב בישראל הראשון

 כי זוכרים ירושלים ותיקי טדוייקת. אינה
בירוש רומח מקרה קרח שנת ששים לפני
 ב־ שהיה סלאנט, שמואל הרב כאשר לים,
 הניע העיר, של הראשי רבה שנה 70 משר
 ית־ שימיו רוצה אינו כי והודיע 90 לגיל
למש השואפים אחרים אנשים על־ידי קצרו

 שהרב הוא הטענייז והתפטר. זו, רמה רה
ה שש בטשר .90 בז בחיותו נפטר סלאנט

 בעיניו לראות זכח מכהונתו פרש מאז שנים
במשרה. המתחלפים רבנים שלושה

ירושלים ריבלץ, ג. מ.
וכדין. כדת נזיפה קיבל הכתבת עורך
והכסף המסך

 שעוררתם שאלות מספר על לענות ברצוני
 חעוסק ארם בתור וזאת )1019 חזה (העולם
מס היום קיים בתל־אביב הקולנוע. במקצוע

 יכול שהצופה כר קולנוע, בתי של רב פר
 לו ואי! לו הרצוי הקולנוע בבית לבחור
אוורור. חסרי קולנוע בבתי לבקר צורר

 הרי והמודעות, הפרסומת לסרטי בקשר ,
 קיים באירופה נם אלא בארץ נוצר לא הדבר
 לקיצוץ בקשר יותר. נדול מידה בקנה הדבר

עוב מספר על להעטידכם רצוני הסרטים,
 סרט אם הרי ההסתדרות חוק לפי דות:
 שעתיים, של הזמן את דקות בחמש עובר
 ידוע האם נוסף. בתשלום הקולנוע בעל חייב
 הקולנוע בעל משלם הכרטיס ממחיר כי לכם

החזקה? והוצאות הסרט לסוכן לשלם עליו זה ומלבד מיסיס כ־&׳סס
רמת-גן נוימן, יואל

 על מלחמה הכרזתם כי עליכם מתפלא אני
 ל• הכוונה באפילה. דרכם המגששים יצורים

 בוז ביחס השובעים אנשים הקולנוע, סדרני
מהם. הקהל ולא הקהל מצד

תל־אביב נ., ל.
הקול בעלי את להאשים הצדקה כל איז

מהכ חלק זהו פרסומת. סרטי בהצגת נוע
 הן בעתונות שהמודעות כשם ממש נסותיהם,

. מתכנסו-חיח חלק . .
 תל־אביב שוילי, ו.

 את מכריח איש אין שבסוד הוא ההבדל
המתפר המודעות את לקרוא העתון קונה

 את רואה בקולנוע הצופה הרי בו, סמות
 הקולנוע בתי בעלי כורחו. בעל המודעות

 מתחיל שפה באיזו לקהל להודיע חייבים
מדינות. בהרבה נהוג שזה כשם ממש, הסרט

המשורר חרות
,שהעלו שלמרות מטל, לנד להעיר רצוננו

בת על השיר של האחרונות השורות את
 טילי הוא הרי ),1019 הזה (העולם מולדת

 חנביי סיוט! מערכז. והוריד כהונן אותן
 הוא: השיר של

 הליל בדמי חבריא
 • מתיל רחוק שדות בין

 חיל בת אותה נאלצה
להודות: בנו
בנים! רוצה לא רוצה, לא לא, לא,

שק־ר־ני-יות! הבנים: כל עונים ואז
נפח? רמות מולדת, הכשרת ותיקי

דייב אגדת
 הכדורגל שופט הוא דייב'המצרי לדעתי

 שהקדשתס עשיתם וטוב בארץ הטובים מז
חר ).1020 הזה (העולם בעתונכם רשימה לו
 דייג. דייב. על פרטים כמה להוסיף לי שו

 באוטובוס ממוות שניצל המפורסם הנהנ היה
 יום שבאותו מאחר העקרבים, במעלה שנפנע
 ללכוו שרצה משום שיחליפו מישהו ביקש

 לדייג ביותר האפייני הנוהג שיניים. לרופא
ב ופנקס. עם המשחק זמז כל להחזיק הוא

 אזהרה וכל שהובקע גול כל רושם הוא פנקס
ישכח. שלא כדי לשחקן,

פתח־תקוה קרדו, שאול
 מדויו הנרולה ההתלהבות מה מבי! אינני
 סתם הוא המצרי. דייב המכונה זה פלדמן,

 זם! לפני שנערכו המשחקים באחד אדם. פרא
 פתח־תקוה, ומכבי רמת־גז הפועל בין קצר
 לא שר הראשי השופט קו. שופט דייב היה

 ממניני שאחד לאחר בסימניו. ביותר התחשב
 הצופים לעיני רייב את נידף רמת־נן הפועל

 לאחר דייב ננת כר, על מלהגיב התחמק ושר
 שאינו אדם האם בראשו. שר את המשחק

 מסונל צודק, הוא אם אפילו להבליג, יודע
שופט? להיות

וע־אביב שיין, מוטי
השתרככו־ת

 ישנה )1019 הזה (העולם במדינה במרור
לכת (נלסוז). איילוז רפי ידידי של כתבה

 הנזכרים הפרטים ובין שטי השתרבב זו בה
 אני כי והיא אחת טעות ישנה אורותי שם

 המועצה בהנהלת בחברותי פרנסתי את מוצא
מנ חבר אני כי היא אמת אילת. המקומית

וא<* תשלום כל ללא זה אד חמועצה, הלת
סמלי. תשלום לא

אילת עציוני, ש.
ו סוכל מי

הצעק הבחירות בתעמולת שנתיים, לפני
 ל• וגבעות הרים המפלגות כל הבטיחו נית,

 אחרי טוצקיז. קרית — בקריתנו בוחריחז
מ קואליציה האתמול אויבי יסדו הבחירות

 האזרחים. אנחנו מכר? סבל טי קיר. אל קיר
 מחצית היתה הנוכחית, המועצה הקמת עד

 היזז בקריה והשלטון אופוזיציה המועצה
 חיה אחרת — האורחים למעז לפעול חייב
 כם על יחד כולם יושבים עתה אולם נופל.

לפ חושי האורח. אח לשכוח ומותר השלטון
 — חיצונית מבחינה חיפה את פיאר חות

 פרסום זה. את נם המועצה עושה לא אצלנו
 ינרוס כשלכם ציבורית במה מעל זה מכתב
המפלג שמארת ישרים שאנשים לכד, אולי
 לפעול יתאחדו ליבם, את הרעילה טרם תיות

ואש לי ״שמור של המקומי המשטר לביעור
לד.״ מור

ספלון, מנחם
קרית־מוצקיז יוסף, פרחי

עקבית גישה
 חדרד אדין נאסר גיסים הקורא חידש מה

בגיש אחדות־העבודה בעקביות בפקפוקו זי,
 האם ).1020 חזה (העולם עמים לאחוות תה

 לפרישה היסוד מטענות שאחת זוכר אינו
 להשלים יוכלו לא כי היתה טמפ״ם חבריה

 בד הערכיים לחברים מלאות זכויות מתז עם
חב ממספר מנע לא זה דבר אנב, מפלגה?

 לפרוש וחבריו נאסר ככ׳ורג׳ ערכיים רים
 באחדווד מלאות זכויות קבלת תור עטם, יחד

 נוססיס ערכיים פועלים לנכי תקדים משום אלה בזכויות יהיה שלא והדגשה העבודה
ה3זזי מ״ זג

צוללת או מטוס
 בהבל המר הסטראטגיסט רילף יוסף מר

 (חער חרבות לתלי וחיפה תל־אביב את עטו
 מטוסי כי לו להעיר רצוני ).1020 הזה לם

לה ביכולתם ואיז קרב מטוסי חינם הפיג
 לא• הרי חסוכייטית, התוצרת של ניפוחים ה־ כל אף על רקטות. לא ואף פצצות שיל

 מפציץ חינו האיליושי! נם דבר של טיתו
 ננר בקרב לעטור סיכוי לו שאיז סיושז,

 ש- המטוס אם אגב, מיסטר. מסוג מטוסים
צוללת. אני אז סוקול, הוא הנשק תערוכת בצילומי הראיתם

 חיפה דוד, בן דרור
 אותה עורך צוללת. אינו בן־דוד הקורא

גזומסאנג, סוא המסיס צנצנת. חוא רשימת

מסיני כחזרה
 ששלחתי מהמכתב תצלום לבם שולח אני
 אות את לו מחזיר אני בו המדינה, לנשיא

 בעיני נראח שהוא מאחר שקיבלתי, סיני
 רוצח אני קוממיות. ללא הקוממיות כאות

 חבר הייתי החריף.' צערי את קצרות להסביר
 לטפל ניסו ואז )1947( הסזוז בוטו אצ״ל

ב כאז אותי תעמידו אלטלינוז ביום בי.
 לנכי מתעסק. יצאתי בנם הקיר, אל חיפה
 ביותר המסובן הארס הוא בן־נוריוז רירי,

מצפוני. עם שלום רק משיג אני סיני אות החזרת על־ידי במדינה.
 את חחוירה החיצוני ללחץ הכניעה כי

 עולס חומות מוקף גטו של לטצב ישראל
 אח הבטחוז שר עיקב הנסיגה בצו מוסלמי.

ב שולט כנורם העברי הכח של התפתחותו
כל מבחינה ומכריע תרבותית מבחינה מרחב
להס מוכרחים אינם סיני אות מקבלי כלית.

לח מוכרחים חם אולם — כצעדי עמי כים
שוב.

ה9ח- סיקסינסקי, דניאל
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