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בע״מ. הזה העולם :לאור למוציא
 .62239 נול. ת״א, פע״מ, שהם משה ־'דפוס

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

תבנית: עורך
צור אתרנו

 המערכת: צלם
הרו ארית

המערכת: חברי
 שייוונלור. מנשהבר־דייו, רפיאילוו־נלסוו,

 ודר, רותי הורוביץ, דויד נלילי, לילי
 מסים, אלכם מאובר, אוסהר תרמוו, אברהם
הרו. שלטה הינו, עמום סטו, אביבה
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 בהיסח־ הירהרת כבר אולי ממך. רחוק עוד ראש־השנה תשי״ז. בשנת חי עוד אתה
 החלה לא כזאת) ישנה (אם אשתך אולם הרצופים. ימי־החג בשלושת לעשות מה הדעת
בקניות. ־אפילו

 ישיבה. רדפה ישיבה המערכת. על מוראו את ראש־השנה הטיל שבועות כמה מזה אולם
 ארובה שורה הוצעה בה חודשים, משלושה למעלה לפני הראשונה, הגדולה הישיבה אחרי

 המועמדים, חוג והצטמצם הלך .השנה, מאורעות ונותחו איש־השנה לתואר מועמדים של
רק נשאר ביותר, השקטות מן לא נוספת, ישיבה אחרי בלבד. אישים בשני לבסוף התרכז
אחד. מועמד
 גם עליו חולם שהוא טוען הכתבה חיבור על והאחראי יום־יום, תשי״ז מר אתנו חי מאז

 פרט שידעו אנשים תריסרי לראיין ומאמרים, ספרים עשרות על לעבור צורך היה בלילות.
 האיש אופי את ביותר כמביע־ם שנראו אותם נבחרו תצלומים מאות מתוך אחר. או זה

חולל. שהוא המאורע ואת
 ניקרה עוד הלב בנבכי אי־שם הדאגות. סוף את עמה הביאה לא המועמד קביעת אולם

 שיחייב — בסוריה למשל — מהפכני כל־כך גדול, כל־כך משהו יקרה שמא המחשבה:
לגמרי? חדש איש להכתיר ממש האחרון ברגע

 אחריו ויגרור הארץ את שיסעיר אדיר, מאורע שיקרה עתונאי כל מעוניין כלל בדרך
 הוא עתונאי. שהוא שכח ראש־השנה של לכתבת־השער האחראי אולם ידיעות. של מטר

 שנים לחמש מאורעות די הכילה תשי״ז שנת כי בצדק, טוען, הוא כלום. יקרה. שלא מתפלל
רגילות.
 בחירתך את לעצמך לסכם כדי הבא, הגליון להופעת עד ימים, ארבעה לך נשארו עתה

 את להשוזת היום בבוא תרצה הסתם מן השונים. בשטחים ולאנשי־השנה לאיש־השנה
 (כפי שגמרו הקוראים מאותם אחד אפילו אתה אולי המערכת. בחירת עם זאת בחירתך
 שלח תרוויח, אם הבחירה. על פרטיות התערבויות של שורה מהם) אחד השבוע לי שסיפר

בשמחתך. לשתפו כדי טובה, שנה איחולי של גלויה הנבחר לאיש

ע ס !

מכתבים
השנה איש

 טפק ללא היה השנה של המרכזי המאורע
 השנה איש ולכו — וחזרה — קרש מיבצע

 בז־גוריון. דוד — אותו שיזם האדם הוא
 ד״ר — משפם ירדו; מלד חוסיין, — המרחב המרשילד; דאג — העולם השנה: אנשי שאר

 — יהדות נלסוז: רפי — עתונות צלטנר;
 (אנה זוהר מרים — תיאטרוז נולדמז; נחום

 — מדע סטלמר; נחום — ספורט כריסטי);
 — דת שלום: רבקה — אשה דה־שליט; עמום
אבו. אבא — מדיניות מעקיר; הרבי

רביבים קוילצקי, עדין
 את שכמו על שהעמיס בז־נוריוז, עמוס ...
התקדים. חסרי העסקים בל

תל־אביב בן־יאיר, יוסף
ה ז׳ילבר, פייר בישראל צרפת ...שגריר

לישראל. צרפת בי: הגדולה הברית את מסמל
נתניה מוני, שאול

..  דיי:, משה צה״ל, של הכללי המטה ראש .
 סיני במבצע ישראל חיילי בראש שעמד

למבצע. שקדמו ובפעולות
ירושלים רכטר, דן

 בן־ דוד להיות צריכים השנה אישי
 האיש הוא בז־נוריוז בגיז. ומנחם גוריו:
 ובהב־ הצהרות בפרסום עולמי שיא שהשיג

כתו בני:, מנחם ספורות. שעות תור חשת:
 תקועים, כמסמרות הידועות מהצהרותיו צאה

 אנו להזיזם. יוכל לא בעולם איש ששום
 את לציי: יכולים ואתם המזרחי הפועל חברי
בעתו:. יאת

יוחאי, אמנון שוחט, עליזה צוריאל, ישי
שורק עמק יבנה, קבוצת

 איש הפעם לבחור שתוכלו חושב אינני
 לדעתי, ביותר, הצודק המינוי אחד. שנה

 ל• השנה״ ״אנשי התואר את לתת יהיה
אבריאל, אהוד ג׳י: בי. של קבוצת־החצר

 הם אלה דיין. ומשה פרם שמעו: קולק, סדי
 כש־ השנה שהתגלו האמיתיים, השנה אנשי

לבא. לעתיד ישראל של לימיה
צה״ל נמרוד, ג.

 משטרת של הכללי המפקח סהר, יחזקאל ...
תל־אב־ב בכר, שרה ישראל.

סיני. במבצע שנפל האלמוני החייל ...
חיפה ירקוני, אהרון

 אנשי שאר סיני. נצחו: אלוף דיין, משה ...
 — המדיניות מולה: גי — העולם השנה:
אלתרם!: נח: — הספרות פרם; שמעו:

 — הספורט דמארי; שושנה — האמנות
 דה־שליט: פרופסור — המדע קושניר: דוד

 אורי — העתונות בז־נוריוז; פולה — האשה
האלמוני. הצנחן — הצעיר האיש דז;

תל־אביב דינר, אלי
אקשטיין. זאב ...

פתח־תקוה ש. ג.
ה מאורעות על יותר שהשפיע אדם היש

 בראש העומד האיש מאשר בישראל שנה
 כרושצ׳וב? ניקיטה ברית-המועצות: ממשלת

 מהשמצתכם מפחדים ואינכם דם, לכם יש אם
 ה- מבחירתו מנוס אי! קומוניסטי, כעתוז

זה. איש של בלתי־נעימה
ירושלים אלון, אברהם

ש,  המוסד הש.ב.< בראש העומד ...האי
השנה. רב כה בפירסום וזכה שנולד

צה״ל פ. שושנה
 אחרי סוף־סוף׳ האוצר. שר אשכול, לוי ...

 מ?יע השנה, שספג המרות והטענות האכזבות
זה. פרס-ניחומים לפחות לו

תל־אביב זילברשטיין, נ.
 לקיים שהוסיף האמריקאי, המיסים ...משלם

ישראל. מדינת אורחי את בכספו השנה נם
תל־אביב שטריקר׳ דוד

 ,המתנדבים שורת איש העצניל אליקים ...
 מעשי נגר הצבור התקוממות את המסמל

במדינה. השנה שהתגלו השחיתות
ירושלים לוי, בכור

. . אתא, בית־חרושת בעל טולר, האנם .

—

 משטר נגר להתקומם שהעז היחידי האיש
ההסתדרותי. הרכושנות

חיפה בר, שרה
פפיכופאטים

 קומוניסטים שהכאת כמוכם סיורה איני
 אלה שכל יודעת אני הנח. לא דבר היא

 משלחת התנהגות על התיאורים את שקראו
המ הבנים את להכות עז רצון חשו סק״י

ועויינת. זרה בארץ מולדתם את חרפים
תל־אביב רבינוביץ׳, רות

(ה העורר של רשימתו עם מסכים אני
 ברוחם הלוקים אנשים שרק :1040 הזה עולם

 מאורע סביב גדול כה רעש להקים יבולים
 הנוער פסטיבאל כמו והסר־ערד פעוט כה

 .הזה מהעסק שיסבלו היהירים במוסקבה.
ברית־המועצות. יהודי יהיו

חיפה צירולניק, אברהם
תי היי  רבים קוריוזים לכם לספר יכול ...

 וביחוד בהשקפותיכם, ההתענינות מידת על
 חברים להרבה ממוסקבה. כתבותיכם לאור

מה זאת היתה תחילה, אתכם שהאשימו
 שלום של הדו״חות את לקרוא לטובה לומה
ברית־המועצות. על כה:

בארי חבר,

למהדרין פשר דוקסא
 לחיסול הרבנות של הגדול מאבקה בעקבות
 פונים כחקלאים אנו הרי במשקים, החזיריוח

 את אלינו שתשלח ומבקשים הרבנות לעזרת
 בחליבת אותנו שידריד כדי משליחיה אחי

 שצריד כזה הוא המצב באמת אם חזירות.
העצ לאספקתנו זול בשר מקור לחסל היה
 קצת הראשי הרב לנו ישלח אולי מית,

 אלה דוקסא). מסוג (רצוי בשר קופסאות
 כי שירעו מוטב בקודש, ידיהם המלכלכים

 הרי מעונינים אתם ואם קיים, עדיי: הפלמ״ח
 בירושלים להפגש מוכנים מסורתו ממשיכי

 הרב: לכבוד שיראה אחר מקום בכל (או
 רצוי יותר ההמומים. המוחות את קצת ולצנן
 שיעסקו לנגב, רצונו עושי את ישלח שהרב
ול לעם מועילים יותר בדברים כאז עמנו

מדינה.
 המשקים 35מ־ באחד חברה

השחורה״ ש״ברשימה
לרדת אסור

 הוה (■העולם לקורא המערכת במאמר
 חיפאי, של.קורא מכתבו העורר מנתח )103(!

 מסויימים, בענינים חעתוז שנוקט לטון ביחס
 שהצע־ הושב אינני שלו. ההמוני ולסננו:

 העובדה טובה. תפוצה להשגת הכרחית קנות
 ב־ הרואים הנאמנים, העתה מקוראי שרבים
 המצב לשיפור ביותר חשוב כלי הזה העולם
 לנימת בקיסר כד. על מתמרמרים בארץ,
 לספר לי יש בדנוריון, אל בפניה הסננוז

 אפיקורס שלח אחת בעיירה קטנה. אנקדוטה
 הרב לרב. כמשלוודמנות קטן חזיר ידוע

 את — עצמו טס אותו על לו, השיב
 הוא בסגנונו מדבר אחד כל תמונתו.
 למשמיץ, טשתוה ההשמצה, לנימת והיורד

בכד. ראשו: היה לא אם אף
רמת־גן ליבנה, א.

 הזה (העולם במאמרו קבע העורר אמנם
ה המשלחות התנהגות על דעתו מה )1040

 אד מוסקבה, בפסטיבל והציונית קומוניסטית
אוחז? שליווה האיש כה:, שלום של דעתו מת

 חיפה בן־פורת, אליהו
 אינפורמציה על־פי נכתב העורך של מאמרו

 את ושיקף כהן, שלום על־ידי לו שסופקה
זה. בנושא דעותיו

והטירוריפמים המאהב
 אח לסגור ישראל קול להנהלת כדאי
ה ששידוריה מפני שלה. הערבית התחנה
 ולעג צחוק אר מעוררים התחנה של ערביים

 שנאה זורעים זמן ובאותו הערבים, בקרב
 שידורים בכלל. היהודי ולעם הקיים לשלטון

 של מעשי־הנבורה את משבחים רק לא אלה
 אלא באלנ׳יריה, הצרפתיים הבטחון כוחות

ם י ר א ת ת את מ ע ו שחרור תנ ת ה י ר י ׳ נ ל א  ה
ב הלוחמת פראית, טירוריסטית כתנועה
 לאל- שבאו צרפת, של המתורבתים כוחות

 השחרור־הלאומי ממחלת לרפאה כדי ג׳יריה
הפראי.
מ לשידורים קץ האחראים ישיטו מתי

 את להראות למאהב כדאי לא אלה. גוחכים
כזאת. באקסטזה רגשותיו

נצרת חלאק, זוהר

הנוראות ההשמצות
 דברי את שפירסמתם רבה בחוכמה עשיתם
אי על באמריקה הפורנונראפיים העתונים

ה נם ).1040 הוה (העולם ציבוריים שים

 הטוענים הוה, העולם של המקצועיים שונאים
 מה יוובחו להשמיץ, היא מגמתכם כל כי

ה אמיתיות, השמצות בין הפעורה התהום
 שונים אישים של הפרטי לתחום חודרות

ה הפגנו: לבין ציבורית, תועלת כל ללא
אי מהשמצות הנמנע הוה, העולם של שקול
 נוש־ של הציבוריות בפעולות ומתרכז שיות

חיפה קרלי, אסתר אי־נילוייו.
הערות־שוליים

 הזה (העולם העשור שנת עניני על במאמר
 בשמי, כאילו •שצוטט סיפור הופיע )1040

 כאילו לדבר רגליים אי: וייסנל. מר אודות
 מנת על רק לפאריס, במיוחד וייסנל מר טס

 יכולה שהיתה שיחה ולנהל אותי לפגוש
 וייסנל שמר היא האמת בארץ. להתקיים

 לארצות־ה?רית, בדרכו בפאריס אותי פגש
 בו המצוייר, הסרט עני: את הזכיר והוא

באמריקה. שהותו בעת לטפל התכוון
 תל־אביב (דוש), גרדוש קריאל

 מדברי קריקטורה שצייר הרשימה כותב
 הפרט על צערו את מביע הקריקטוריסט,

דוש. של בשמו שצוטט מדוייק הבלתי
ימשול אחד

 ה־ עונות בכל בטבריה היחידי הבילוי
 בתי- שני כשהיו כה, עד הקולנוע. הוא שנה

 בסדר הבל היה בעיר, מתחרים קולנוע
 לר־ בתי־הקולנוע שני עברו לאחרונה אבל
 בעיר מוצגים מכד וכתוצאה אהד אדם שית

ה מחירי ושלישית. •שניה מדרגה סרטים
זולים. כרטיסים להשיג עוד ואי: הועלו כרטיסים

 ראש זה? נפסד מצב •שיתק: מי אי: האם
 ההפ- למניעת פועל אינו צדר מישה העיר
 בבירורם טבריה לתושבי סבל הגורמת קרות,

טבריר,, פרג׳,ץ, משה היחיד•
מלחמת־מנא

 שמחה בד״ר לפגוע שרצתה היד תקוצץ
לאנושות. ברכה המביא המעלות איש )1038 הזה (העולם לב

 אנשים לאלפי סוור הביאה ״מנא" •שיטת
 בעת מושיעם את לב •שמחה בד״ר הרואים

ובריאים. תקינים לחיים ומורה־דרד צרה
תל־אביב זהבי, י.

•ש ויודע ״טנא״ עקרונות את מכיר אני
 מוסרית, בדרד אגשים מדריכה וו חיים תורת

תל־אביב יהושע, ג. ובריאה. טבעית
בחברה. והתקדמות בחיים להצלחה היחידה הדרד היא מנא, שיטת

תל־אביב לבנון, ש.
 כתיבת הוא מנא תורת מיסודות אחד האם

התורה? בשבח למערכת מכתבים

ב׳ סוג אזרח
 ב׳ סוג אזרחים על הספור את קראתי

 עוד להוסיף וברצוני )1037 הזה (העולם
 רמת־אביב עממי שיכו: תושב הנני עובדה.
 לעולים בנינים של רב מספר חולקו סביבי

 מעניי! מאירופה. באו שמקרוב אקדמאיים,
 מקי־לי בי: מצרים מעולי אחד אף שאי:

 האיש של התערבותו דרושה אולי השיכון.
המעוות? את לתקז מנת על במדינה, החזק

תל־אביב כהן, חיים
דרכים שתי

 לירי- החיפאיות האגודות שתי על כתבת
 בר- ).1038 הזה (העולם צרפת ישראל רות
 לא לכד. בקשר נקודות כמה להבהיר צוני

 האגודה אחת. אלא אגודות, שתי קיימות
 לב־ עורר-הדי! בראשות פראנם״, ״אליאנס

 בעולם להפיץ שמטרתו צרפתי נוף היא הר,
לצרפת. ישראל בי: ידירות י- לעמוק יכול ואינו הצרפתית השפה את

 עלי שהפיץ דיבה שום על לי ידוע לא
 על או עלי תופץ שאם וברור לב־הר, מר

 הנעשה רבר בכל מיד. משפט אגיש האגודה,
 ל- נטיף אנחנו תועלת. יש ובבנות, בטוהר
 המרחב, עם לברית ואתם צרפת עם ברית
לישראל. הטוב את ויבתר וישפוט יראה והעם

חיפה גורביץ׳, בן־עמי עו״ד
יכין לא חמבין
 )1039 הזה (העולם גלילי לילי של לקטע
 — להניד מוכרח אני בה״ מוצא הוא מה להבי! יכולה ״אינני

 הבדיחה את מכין אינני
י נ נ י  הבדיחה את מבי: א

ן אינני י ב  הבדיחה את מ
ר הבדיחה את מבי: אינני
ה את מבי: אינני ח י ד ב  ה

י נ נ י : א י ב ה את מ ת י ר ב ה
 תל־אביב ד׳ויסנהולץ, י.

ו תצעק. אל טוב, נ נ ב . את ה ה ח י ד ב ה

 על ביותר שהשפיע האיש מי
 ב־ תשי״ז? שנת מאורעות

 הזה" ״העולם של הבא גייץ
 השני כיום יופיע אשר
על בתכודענק תתפרסם הבא,

 השנה איש
תשי״ז

 הזה" ״העולם מינוי בתוספת
 המרחב, העולם, איש לתארי

ה הכלכלה, הכנסת, המדיניות,
ה היהדות, העיתונות, משפט,

הס התיאטרון, הספרות, דת,
האמ הרפואח, המדע, פורט,

השנה. של והצעיר האשה נות,

ו04ו הזה העולם2
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