
 ,26785 סלפון תד־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולספרס״. לסברקים: מען ,136 ד. ת.

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

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

 בכיר: כתב
תבור אלי

 המערכת: גלם
סרו אריח

המערכת: חברי
 נלילי, לילי גלור, שייע בר־רייז, מנשה
 חרמון! אברחם ורד׳ רותי הורוביץ, דויד
 סטו, אביבה מסים, אלכם מאובר, ר אום?

הרז. שלמה הינו, עמום
ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

 המערכת: ראש
כהו שלום

 משנה: עורך
איתו רוב

 כיתוב: עורך
השת סילבי

 תבנית: עורך
גור אהרוז

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 את מסויימת בחרדה השבוע לידי נטלתי
ה הופיעה בו ),988( הזה העולם גליון

תשי״ז. לשנת השנתית תצפית
 בן־ ששום מאורעות, שני קרו זו בשנה
ב המרד מראש: אותם ניבא לא תמותה

ה המנהיגים את אפילו שהפתיע הונגריה
 נרקמו שאז סואץ־סיני, ומיבצע סובייטיים,

 אלה מאורעות שני הראשונים. חוסיו רק
 בכל השנה אירועי שאר את בהכרח שינו

השטחים.
 יכולות אינן זה מסוג אפתעות גם אולם
 אשר ארוכי־הטווח, התהליכים את לשנות
ו השנתית התצפית מחברי ניתחו אותם
ה קריאת תוך הנחותיהם. את עליהם ביססו
 ומאלף מעניין רושם לקבל אפשר תצפית

 הזה ההגיון מתנגש כאשר שקורה מה על
 ניצח ההגיון המאורעות. מחוללי רצון עם
 תחילה ניסו עצמם המאורעות אם אפילו —

 המבקש לנהר דמו הם אחרת. בדרך ללכת
לח נאלץ אך והרים, סלעים לעבר לפנות

הטבעי. לאפיקו זור
★ ★ ★

 לפני חודשיים התצפית, מדור ניבא כך
מיבצע־סיגי: פרוץ

 חרב תרחף תשי׳׳ז של הראשונה ״במחצית
.המרחב על־פני המלחמה . תת פעם מדי .

 המלחמה, של לשיעת־יהאפס עד ישראל. קרב
 ברגע פעם בכל תימנע המלחמה אולם

מ כאחד, והמזרח המערב בלח׳ן האחרון,
ב תתפתח מקומית מלחמה כי חשש ךתו

מימנית.״ למלחמת־עולם נקל
 מנע לא הכפול הלחץ נכון. נשאר זה כל
 הכריח הוא אולם עצמה, המלח&ה את אמנם

והח לנקודת־המוצא להיסוג הכובשים את
 שיקול אותו בגלל לקדמותו, הגלגל את זיר

 מימנית. מלחמת־עולם מפני החשש עצמו:
 לשחק שאי־אפשר לכך מאלפת דוגמה אכן,

היסטורי. הגיון בעלי תהליכים עם
 הבריטים את שהמריץ המכריע השיקול

 חוגי" כי הבטחון כמובן, היה, למיבצע לצאת
יפי במגע, עמם שעמדו המצריים, המחתרת

 על המיבצע. בשיא אל־נאצר עבד את לו
המדור: ניבא זו אפשרות

נו נסיון יעשה הבריטי החשאי ״השרות
.אל־נאצר עבד גמאל את להפיל אש .  תון .

.נאגיב מוחמר על בעיקר הסתמכות .  אין .
אלה.״ מאמצים להצלחת רב סיכוי

חלקו על למאסר־בית נאגיב נידון כידוע,

 וקצינים מנהיגים של שלמה ושורה בקשר,
לדין. הובאו אחרים

 מחוללי־המיבצע של אחרת חשובה טעות
ב מלחמת־ד,בחירות בימי כי אמונתם היתד,

יש נגד לצאת אייזנהואר יוכל לא אמריקה
 של הבא ״הנשיא המדור: כך על ניבא ראל.

ה מערכת אייזנהואר. דוייט ארצות־הברית:
 טובה תביא לא חריפה, תהיה לא בחירות

לישראל.״
 ה־ של ניכרת ״הגדלה ר,עליה: סיכויי על
ב הברזל, למסך מעבר דווקא תהיה עליה
 עליה וברית־המועצות.״ רומניה מפולין, עיקר

 ה־ המרד מן ישירה תוצאה היתד, זו
ל יותר הגדולה העצמאות ומתן הונגארי

פולין.
★ ★ ★

המדור: ניבא הפנימי בשטח
 היוקר תוספת תימשך... ״האינפלציה

. שנה לחצי אחת תשתנה .  מינהל־ אמצעים .
״הירידה לצימצום יותר קיצוניים יים . . . 

ה על ל״י 150 של קנם להטיל ההצעה
מעניין. כאישור באה הארץ, את יוצאים

המפ של ההשתלטות נסיונות ״יתגברו
. הדתיות לגות . יש לא (הדתיים) אולם .

הקואליצ פיצוץ של האחרון באמצעי תמשו
 יימנעו השמאליות הפועלים מפלגות גם יה.

הקו של קיומה את לסכן העלול צעד מכל
. הנוכחית אליציה . ו גוברת התרופפות .
ב הקולקטיבית האחריות מושג של הולכת

יציבה.״ תהיה עצמה הממשלה אולם ממשלה,
ה כי לנחש יכלו לא המדור שבעלי אף

 מיב־ כמו במיבחן לעמוד תצטרך קואליציה
 באופן נבואתם ניצחה והנסיגה, צע־סיני
 של אי־נכונותן על לסמוך היה אפשר מזהיר.

האופוזיצ לגלות לצאת מפלגות־ר,קואליציה
 לא שנה בשום הדתית: לכפיה אשר יה.

השנה. כמו לחיל מחיל הלכה
 להצלחתם ניבא שהמדור הסרטים רשימת

 של הטובים הסרטים כסיכום עתה נראית
ו למלחמה הועד הראשון המקום השנה.
 כראוי המדור העריך לא זאת לעומת שלום.

המכביה. סיכויי את
 ידיהם את להרפות שיכלה שנה זאת היתה.

ש המדיני, הפרשן אולם הנביאים. כל של
 תהליכים בניתוח אלא בנבואה, עוסק אינו

נ במלאכתו. להמשיך חייב אובייקטיביים,
 מי־ מלחמה שום תבוא לא השנה כי קודה
החשבון. את לו לקלקל קטנה מנית

מכתבים

 חוה (העולם וסרה כחל ללא ירמי, בני של
וה פורתא נחמה ניחמתני זו כתבה ).992

 מעלה והיא יקירי׳ של ימותו לפני עלתה
ש אחרי בה. קוראי מידי היום עד אותה

 תשי״ז, השנה אנשי ביו בני את הזכרתם
 שהעליתם על לכם להודות צורר רואה אני
מרוייקת. כה בצורה דמותו את

ירושלים ירמי, של אמו מרים,
 עורכי עם ריעות תמים אני כלל בדרך

 החולפת. השנה איש לבחירת בקשר העתוז
 למצב בקשר דעתכם על חולק אני אולם

 ואורי עננו! ש״י אמנם במרינה. הספרות
 מת אש ושלום השנה, שתקו גרינברג צבי

 יחד והתוסס, החי שמיר משה אר לצערנו,
 אותו, המציינים ואי־היושר השקר כל עם

 פנמים החצר. משורר אלתרמז נתז על עולה
 אך זה, אצל וגם זה אצל נם קיימים
 היונה, על הכבשה לדעתי, גוברת, בסכום
צמחונית. יותר שהיא למרות

יזהר. ם. את מביאים אתם ליושר כסמל
 אחדות שנים לפני טועים. אתם כאן נם

 יזהר ״היום כי וספר םבית-הםפר בני חור
חק לבתי־ספר ללכת שצריך נאם סמילנפקי

 ודרושים הירקוז־נגב קו את בונים לאיים.
 הברזים." את לפתוח לננב שירדו חקלאיים

 שלח בנו את יזהר? ם. אותו עשה ומה
 יקרא הלכזה חקלאי. לא תיכון לבית־ספר

 את לפרסם לא אבקשכם ישר? אדם בפיכם
לבני. נזק יגרום שהדבר מחשש שמי,

רחובות רחובותי, אב
שכח חלש, די אגב שהיה השנה׳ בגליוז

 של האהבה — חשוב מאורע לציין תם
השנה.

תל־אביב שני, יעקוב
ויכוחי-דת

השחי על דעותיכם רוב עם מזדהה אני
הדתיות. המפלגות נם ובכללן במפלגות, תות

דה־אן מועמדת
 שנונע מה שבכל היא דעתי כן פי על אף

 חש־ דתית, כפיה קוראים שאתם ולמה לדת
 אנשים אנו אין חד־צדדיות. מאוד קפותיכם
 מתוד עתיק בפולחן הממשיכים חמימים,

 עולם השקפת לנו יש מרעית. נישה חוסר
 דם, לבם יש אם הבחינות. מכל מבוססת

תתחמקו. אל ישראל. דת על לויכוח אתכם מומי: אני
היפר, תיכון בית־ספר מורה שפלר, חיים

 הקוראים שאר וכל שפלר הקורא דם. יש
ישראל. דת יעל לויכוח חלקם לתרום מוזמנים

פקוחות בעיניים
 באקראי. בידי נפלו .הזה העולם גליונות

 לקרוא שאין מידידי, ששמעתי כפי חשבתי,
 הוא בהם והנושאים סגנונו בשל זה עתון

 עתונכם של נאמו שקורא אחרי אולם מטפל.
ו עיני נפקחו חוברות, מספר לי השאיל
ו גבוהה רמה על עומד העתון כי ראיתי
 לעורר לעצמו: שהציב המטרה את משיג

ב השוררת השחיתות ננד הקהל דעת את
 לאחל הנני החדשה השנה לקראת מדינה.

 אח ריבו השחיתות, בגילויי המשיכו לכם:
 את ופקחו המותקף על הננו העשוק, ריב
עיניהם. לפקוח המסרבים אלה עיני

אונו קרית דגן, יצחק
השנה אנשי

ה איש בכתבת שהבעתם לדיעה בקשר
 — הצברי הנוער על )1042 חוה (העולם שנה

 כושרו לעומת והמדינית, הרעיונית אפסותו
 יעניין — הביצוע ובשטח הצבאי בשטח
 כוונתי הישראלית. הסוציאליסטית כוהני־הדת מחשובי אחד של קטע לקרוא אולי אתכם
אמר 1934 שבשנת כצנלסון, ברל לדברי

ה המנטה את המסמל דבר לד ״איו כבר:
ה האדם כרצון בימינו, השוררת חינוכית

 ומפקיד וכבד ומחושק מרובע להיות צעיר
 המנהיג. בידי ומחשבתו רוחו׳ נורלו, את

ב ימרוד עצמו שהנוער ותקוותי תפילתי
 מצווארו סמלונים ויקצץ ויקום זה׳ מכבים

עמו." וצוואר
חיפה ברט, אהרון

 משה על בכתבה שפירסמתם התמונות בין
 והיסטורית מפורסמת תמונה גם הי׳תה דיין,
 רואה כשאני ורוגש הולם לבי חניתה. מימי

וב ההם בימים ונזכר הזו, התמונה את
 שבתמונה בודאי לב שמתם בפרט. חניתה

 ובכן, נוטרים. בכובע נוטר נם נמצא זו
 הנוטר בפניכם. עצמי את לגלות נאלץ אהיה

 תפקיד שום לי אין כיום אני. זה בתמונה
בנשר, הפועלים בשכונת נר אני מיוחד:
במקום. המלט במפעלי ועובד

נשר הנדלסמן, יוסף
 במכתב הרב אחורי על הסליחה עמכם
דמותו העלתה אשר היפה הכתבה על תודתי,

מהמאדים חתיכות
 על המצולמת הרפורטנ׳ה למראה נהניתי

 הייתי ).1042 הוה (העולם המכביה חתיכות
 מלכת בחירת בשעת דוד המלך במלון נוכח

 מאין שערוריה זו היתה לדעתי המכביה.
 רגיל לא הישראלי שהקהל כנראה כמוה.
 עליהן הסתערו בבנדי־ים. חתיכות לראות
מהמאדים. ירדו כאילו
 מוצדקת. כד כל היתה לא הבחירה נם

 פז לאילנה ניתז המלכה תואר כי התלחשו
ב רק זכתה הארצית היופי שבתחרות על

 יותר הרבה חתיכות היו חיפה. מלכת תואר
הירו את רק אציין לדונמא ממנה. טובות
 שמשום דה־אן, שיבולת הספורטאית שלמית

למ בעתונכם, תמונתה את פירסמתם לא מה
המוצלחות. אחת שהיתה רות

ירושלים שטיין, גד
 ואחרים, שטיין ׳הקורא של סיפוקו למילוי

דה־אן. מועמדת של תמונתה דאה
נכחו לא הפלכים

מאמר הופיע )103ו הוה (העולם בנליון

 קבור ״היכן בשם זיו, באחוזת הכלבים על
 הרצח מקרה הוזכר הנ״ל במאמר הכלב?"
 על להעיר עלינו ולכן זיו, במשק והחבלה

ה בליל השמירה מצב בתיאור אי־הדיוק
 אחר כלב אף היה שלא לציין עלינו מקרה.

שלנו. המנוח הטרקטוריסט גר בו הבית בסביבת
 כלב רק זיו משק ברשות היה זו בתקופה

 יתר עצמה. זיו בוילה אז היה והוא אחר,
 המקרה. אחרי רק על־ידנו נרכשו הכלבים

 באותו אורביין, למר נם בינתיים פנינו
הסבר.

תל־מונד זיו, משק מנהל פלדי, יחיאל

ההיכר סימן
 אשת את שחמד החסיד על למעשה בנוגע

 כי להוכיר ראוי )1041 הוה (העולם רעהו
 בבעלח שבגדה אשה המסורת׳ חוקי לפי

 אפשרות ללא אוטומטית, ממנו מגורשת
 רשאית היא אין וכז מחרש, התקשרות

 נם בבגידה. נחשדה שעמו לאדם להינשא
 אשה הרי בבגידה, נחשדה רק היא אם

 מאהבה, עם להינשא מנת על המתנרשת
 למדי, קשים שהם אלה, חוקים לו. אסורה

 בזכות הנ״ל. במעשה הגיוני הסבר מקבלים
ביש להגיע המשפחה חיי יכלו אלה חוקים

גבוהה. כה לרמה ראל
 כיום היא שדתיות מלמד הנ״ל הספור

 היכר סימן עם חברתי, בילוי צורת יותר
ה המסגרת על שטירה מאשר הקרקפת, על

מסורתית.
תל־אביב ד., אליהו

 כאילו היה נראה זו בפרשה בטיפולכם
 של מעשה גור. חסידי בכת מזלזלים אתם
 כולה. גור חסידות על מעיד אינו יחיד אדם

 בא הסיפור כאילו היה נראה זאת, מלבד
 בשמו פורסם לא מדוע הנפגע׳ הצר של מפיו
ראשון? בנוף

תל־אביב שאלתיאל, יעקב
 של וכבודו גור, בחסידי פגיעה היתה לא
 הנ״ל הסיפור מונח. במקומו מגור הרבי

הנפגע. הצד של מפיו בא לא

נאסר לא
השחור״ לשוק לבז ״סוכר במאמרכם

 לצילום: מתחת נאמר )1040 הוה (העולם
 ואילו וקיבילים", נולדברג סוכר ״מבריחי

הנא בין הייתי כי מסופר המאמר בגוף
והנהג. גולדברג אברהם עם סרים,
ה הברחת בפרשת וחלק יד כל לי אין
 הואשמתי, לא גולדברג, אברהם עם סוכר

 עלול כנ״ל ופרסום נאסרתי ולא נחקרתי לא
ולמסחרי. לי להזיק

תל־אביב קיביליס, יעקב
 עם נאסר ולא הואשם לא קיבילים מר

 יותר מאוחר נחקר כי אם גולדברג, אברהם
זו. לפרשה בקשר המשטרה, על־ידי בביתו

הזמנה
אבנרי, אורי למר

8.30 וטו: באוקטובר; 17 תאריך:
ניו־יורק גרדן, סקוואר מדיסון המקום:
 לחגוג כדי ידידים, לכמה קטנה מסיבה

 מסביב יום 80 של הראשון הולדתו יום את
בברודביי. לעולם
 כד כל לנו יש חברים, תביא אל נ.ב.
עמר. אותם שנחלק הרבה

ניו־יורק טוד ומייק טיילור ליז
 העולם עובדי אולם ההזמנה, בעד תודה

כיסוי. בחוליות רק תמיד הולכים הזה

מבולבל רצח
 הנאשמים היוצרות? את שהפכתם קרה איד
 אבו־ משפחת בני הם עבדוש אברהם ברצח
ש כפי עבדוש, משפחת בני ולא עמרם

ה בגליון לתמונות מתחת בטעות כתבתם
 לבית־המשפט המובא הגבר ).1043( אחרון
 אבו־ בנימין הוא בידיו פניו את ומכסה
עבדוש. בנימין ולא עמרם

כפר־סבא שוטר,
טעו־ היא הטעות צודק. מכפר־סבא השוטר

 מספרם נוכח שהתבלבל עורך־הדפוס, של תו
 והחשודים הנרצחים הרוצחים, של הרב

ברצח.

 ״ ̂ ״ ׳ ״ ־ "י ;
 הסרטים ארבעת היו מה

ביש שהוצגו כיותר הטובים
 היו מה ? תשי״ז בשנת ראל

 המאכזבים הסרטים ארבעת
 השחקן היה מי ביותר?

 היתה מי ביותר? הטוב
מי שבשהקניות? הטובה

השנה? טכב
 השנתית הבחירה תוצאות

הקול גדולי של המסורתית
 כפי הישראלי, הקהל של נוע

״העו עורכי על־ידי שסוכמו
 תשי״ז, שנת בסוף הזה" לם

של הבא כגליון יתפרסמו

הוה 0הוווה
 הבא, השני ביום יופיע אשר

סוכות. אחרון לקראת

1044 הזה העולם2


