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בע׳׳יי. הזה העולם : 'לאור חמוצים
 .52239 טל. ת״א, בע״נו, שהם משה דפוס

 תל־אביב ובניו, טופל זוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית אוננה המערכת

 תמית: עורך
צור אוורוו

 המערכת: צלם
הרו אריח

המערכת: הגרי
 גלילי, לילי נלזר, שייע בר־ר"!, מנשה
 חרמו:, אברהם ורד׳ רוהי הורוביץ, דויד

 כטז, אביבה מסים, אלכם טאוכד, אוסקר
■ קרו. ■שלמה קינן, עמום

 בצלם־המערכת דבק שבועות כמה מזה
 קוראים לפעמים ״המתאבד״. הכינוי קרן אריה

 חירוף־ בזנית לא אך ה״פידאי״. גס :לו
 ניתן הוא תוארו. את קיבל בעבודה נפשו

 שליח הצילומים בהכנת עבודתו בגלל לו
 בגליין ההתאבדות, מקרי על החקירה את

הזה. העולם של האחרון
 הפתעות נכונו תקופה אותה כל במשך
 למשל, יכולת, המערכת. לבאי מזעזעות

 ולראות החשבונות הנהלת לחדר להיכנס
 כשאקדח הרצפה, על מוטל שלנו, הקופאי את

ב הסתבך ראשו. סביב דם ושלולית לידו
 שימש רק לא. בכספים? מעל אהבה? עסקי
לקרן. דוגמן
 פסי על הצלם ״איבד״ הנער־השליח את

 לפני הפסים על אותו השכיב הוא הרכבת.
 אותה צילם הגיעה וכשזו הרכבת, הופעת
 הצילומים שני את חיבר כן אחרי לחוד.

בעתון. שהופיעה לתמונה
★ ★ ★

 מיבצעיו: יתר על עצמו אריה מספר
ה מחברי גדול חלק שחיסלתי ״אחרי

 אותו מאחלים היו שרבים (דבר מערכת
 הייתי בתליה. איבוד־לדעת תיכננתי באמת)

 כשראשו כסא, על העומד אדם לצלם צריך
 ענוב למסמר המחובר וחבל כתפיו על צונח

 בשנית, לצלם צריך אדם אותו את לצחארו•
 שרגליו בעוד קורה, על בידיו נתלה כשהוא

 לידו. הפוך והכסא הקרקע מעל משוחררות
 חצי חיבור — מעבדה עבודת זו השאר

השניה. התמונה לחצי האחת התמונה
ל מועמד — שוב היתד, היחידה הבעיה

 דלת נפתחה אחד בהיר יום הראשי. תפקיד
הקומ הותיק, ידידי והופיע במערכת חדרי

 קפצתי יוחנן,״ ״שלום זראי. יוחנן פוזיטור
 לך בדיוק שבאת. ״טוב בשמחה, ממקומי

תלוי.״ אדם של תמונה לי דרושה זקוק. אני
 בעצם כי זר1חי בחיוך לי הזכיר הוא

 קדישא, חברא של צלם ולא קומפוזיטור הוא
 יוכל לא הטוב הרצון כל שלמרות כך

 ניחמתי דבר,״ ״אין מבוקשי. את לי לספק
 מבטיח אני כתלוי. אותך אצלם ״אני אותו,

פניך.״ את יראו שלא לד־
 צעדים מספר נסוג חיוכו, את מחק יוחנן
הס׳, הצלחתי שהתאושש אחרי רק בבהלה.

 הסכים והוא המדובר, במה בדיוק לו ביר
פעולה. לשתף
 של במומחיות ואני, כסא, על עלה הוא
 החבל. את לצווארו ענבתי מקצועי, תליץ

 לי התברר הצילום לעצם כשניגשתי רק
 נכנסתי במצלמה. מסתובב אינו הסרט כי

 שהספקתי לפני אך אותו. להחליף למעבדה
מזע זעקה נשמעה הדלת את אחרי לנעול
 חזרתי בי רוחי עוד כל ״הצילו!״ זעת:
 בפתח, עומדת מבוגרת אשד, וראיתי לחדר

 את — ״הצילו פניה. על מזועזעת כשד,בעד,
 הצביעה אומר ללא בבהלה. שאלתיה מי?״

 ענוב החבל הכסא, על שעמד יוחנן על
פניו. על שפוך רחב וחיוך לצווארו

* ★ ★
 היתה ההתאבדות צורות ברשימת ״האחרונה

 בתפקיד בנערה להשתמש החלטתי הטביעה.
 עוד כאן היתה המועמדת בעית הראשי.

 רבות נערות שלא מכיון מסובכת, יותר
 אפילו למים, הבגדים כל עם להיכנס מוכנות
 הגישה על לוותר החלטתי תשלום. תמורת

 אולי צלם אני לי ״תסלחי של השיגרתית
 בעתון״, להופיע כדי להצטלם מוכנה את

סרטים. במאי בשיטת להשתמש והחלטתי

 הסיפורים מאות ך,בינו ,זו לגישה הרקע את
 גלויים על הקולנוע, בשבועוני המופיעים־
 הבחורה ואמנם חדשים. כוכבים של מסעירים
שדרו הספור, עם פניתי שאליה הראשונה

 שיא אשר בסרט, לשחק מועמדות לי שות
קפ בטביעה, מתאבדות כשהן הוא תפקידן

המימה. לקפוץ במקום צווארי על ישר צה
 הד,ולי־ התלהבותה את שהרגעתי אחרי
שמ בדיוק. תפקידה את לה הסברתי בודעז,

 — במשחק הרצינות מלוא על הדגש את תי
 שהשתזפו בחורים שני סרט? לא או סרט

 המצילים לתפקיד נבחרו החוף על להנאתם
הוא העיקר כי הדגשתי להם וגם הגיבורים,

הגדול האח
(העו כהן יעקב היצ.א. ראש על מאמריכם

 כרגיל. מצויינים היו 11050־1049 הזה לם
 מנת על לש.ב., להתנדב בשקט יבולים אתם

הש.ב. אחרי העוקבים הש.א. אחרי לעקוב
תל־אביב מרים,

חס הש.א. על שלכם המיוחדים בדו״חות
 לכמה חיטובים. סטטיסטיים פרטים שני רים

 הש.א.? שגילה ההכנסה סילופי סכום מניע
 גילויי בעקבות לדי: הועמדו עבריינים וכמה

הש.א.?
חיפה בוכני, אליעזר

 לדין..על אדם כה עד לא/הועסד שרף, זאב
רק היא האינפורמציה ר,ש.'א. גילו״ ׳ סמך
 קביעת בעת יעל.(!משלמים, לחץ הפעלת. לשם

השומא.
 כהן, יעקב למר זה מכתב הפנו אנא,

הש.א. ראיס
 שאיני ארוכה ,תקופה זה הנכבד: כה: מר
 תכנית לי נא הצע כן, על מס־הכנסה. משלם

כ שיווה־זכויות ואהיה מס־הכנסה שאשלם
 לשלם רוצה היותי לי, האמן המשלמים. יתר
 ער להשתמט עלי בינתיים אולם הכנסה, מם

 משתמטים ישנם לשלם. איך לי שתודיע
וב איד פיד, ■ המחכים-למוצא כמוני רבים
 שאנו למרות ׳■ מס־המסה. לשלם צורה איזו

 הסוכנים יד עדיין השגתנו לא עצמאיים
 אולי אלי, אותם שלח והמלשינים.*,.אנא,

לשלם. לי יעזרו
 מאז עובר אינני כי לציין, שכחתי ב. נ.

בממשלה. מעבודתי פוטרתי
ראשון־לציון גולדברג, מרדכי

 מה אין בי כתביהגנה. איננו זה מכתבי
 אישיותו כהן. יעקב ששמו ״האזרח״ על להגן

להגנתו. עומדים ופעלו
 שנים שלוש וזה סוציאלית עובדת הנני

 מועצתנו, ראש של במחיצתו עובדת שאני
 פוגשים רחוקות לעיתים רק כי לציין ועלי
 רצון ובעל הזולת, לבעיות הבנה בעל ארם

מגדר יוצאת היא ביצועו יכולת לעזור. עז

תל־אביב שפת־ים על המבויימת ההתאבדות
 תגובת עם קשר כל ללא ברצינות, להתנהג
יתקהלו. אם האנשים,

 לעבר פנינה פנתה ההכנות גמר עם
 כשכל הגלים, לתוך באומץ־לב צעדה הים,

 אחריה זינקו ״המצילים״ גופה. על בגדיה
 כפים, על אותה נשאו לתכנית, בהתאם
הת דקות תוך ליבוש. החוף על לשטחה

 התנדב מישהו בסקרנים. השומם החוף מלא
ה הנשימה בהפעלת המצילים לשני לעזור

 לקחת האנשים החלו ולאט־לאט מלאכותית,
 תמונה). (ראה הרצינות במלוא הענין כל את

 כל את לצלם שהחל צלם אפילו הזדמן
שלפניו. בסקופ בטוח במרץ, המאורע
 רציני. ויותר יותר נעשה שהעסק ראיתי

 מיועדים היו הצלומים כי לבחורה לחשתי
 פתק הכנסתי לכיסה הסליחה. ואתר, לעתון<

 טענות לה שתהיינה למקרה כתובתי, עם
 חמש שסר אליו וצרפתי העניו, כל על

והסתלקתי.״ הבגדים, לניקוי לירות
★ ★ ★

 קר־ לכל להודות מבקש אני זו, בהזדמנות
 חיים להם ולאחל שלנו, הפידאי של בנותיו
 בדאי שלא יודעים כבר הם מאד. ארוכים

להתאבד.

ס

 אינה המוגבל זמנו למרות מסירותו הרגיל,
גבולות. יודעת

שה הידיעה הרי הכפולים, לחייו בקיצר
 בי עוררה רק הזה, האדם הוא עלי ממונה
 שמחה קטן אדם בתור ואני מאחר גאווה
 הוא מטרתו אשר שירות שישנו לשמוע

 בקשר עמדתכם את מבינה אינני ״הצדק״.
ה...  אשר מנגנון שישנו ונאה טוב מה לז

זה. מכיוון לאי־הפליה דואג
סוציאלית, עובדת ארנון, רות

קרית־אונו
ל כדי כהן יעקב השתמש בהן הדרכים

 ה־ יושב־ראש מסחרי, זלמן מר את חסל
 בי עוררו לשעבר, אונו באיזור 'מועצה
 כי ידעו קריתנו תושבי כל כמעט סלידה.

 ונקי־כפיים, ישר עסקן הוא מסחרי זלמן מר
 על מעיד אז״ר בכפר והצנוע הקט! וביתו

 מוסדות מצאו כיצד להבין יכולנו לא כר.
 עיצה אשר מסחרי, במר רבב חומר ואנשים

 עבור פרם, לקבל מנת על שלא רבות כה
אי את לאבד ד,חלתי אישית אני האיזור.

 להבין עיני את פקחו נילוייכם באדם. מוני
 לא על אנשים שמאשימים קורה זה כיצד
אנוכיות. מטרות לשם בכפם, עוול

 אני כי יצמי, את לפרסם לא אבקשכם
 ראש הוא כהן שיעקב הקריה תושב עדייו

מועצתה.
קרית־אונו תושב,

משתולל כהן חיים
 (העולם האמת לחיסול החוק על ברשיטתכם

 חוקים סידרת מפרסמים אתם )1049 הזד,
ה ראשי של פחדם את בגלוי המשקפים

 מציע הייתי אולם האמת. מגילוי משטר
 האומר בהצעתכם, 6 סעיף את לשנות לכם

 בתי את יחייבו בברזיל הקיימות ׳צהתקנות
 התקדימים להיות: צריד הישראליים. המשפט

זה. חוק לגבי ביח־חמ׳צפם את שיחייבו

סטאליז! הייל ברוסיה. הקיימים אותם יהיו
ירושלים ש., מיכאל

ה החוק בי׳צול על מאמרכם את קראתי
 לחיסול יגרום אשר כהן, חיים •צל חדש

 הע־ רוב מילא, העתונות. גבי מעל האמת
כות שאינם מאחר מזאת, יסבלו לא תוניס

. מפלגתם דבר את אלא אמת בים . .
תל־אביב ר., מ.

הפועל אלבום
ב הפועל פלוגות שערכו פוגרום תיארתם

 הזה (העולם בחיפה ״יערב״ החרושת בית
מפ חבר בריונים כשתקפו בשעתו, .11049

 המיצטרה אניצי הציעו אופוזיציונית, לגה
ה באלבום הפושעים, באלבום במקום לעיין׳
 יפרסם כשלכם מצויי! שעזזון היה בדאי פועל.

 אלבום לצורר בדבר, הנוגעים תמונות את
דומים. פוגרומים לקראת זיהוי,

חיפה מג,' אליק
הסולחה

 ״יום הכותרת תחת הזה בהעולם קראתי
 ■אגשים שקבוצת 1!104א ה,זה (העולם זכרז!״

 אנשי עם לד,תידור כדי קאפם יכפר עלו
 הצליחו לא הם אולם חלליהם, לזכר הכפר

 המצפון, בעלי של זד ויצלחו לכפר להכנם
 לבבות בתוד רב רושם השאיר בהגיעו אשר
 בעלי לכל מאוד מודים אנו הכפר. אנשי

 רב מרחק הלכו אשר לאלה וביחוד המצפון
 אלוהים הכפר. למבואות שהניעו עי. ברגל
כפר־קאסם סרסור, ז. אותם• ירבה

ה סביב ממושכים ויכוחים מתנהלים
 הנפגעים אשר הפיצויים נובה מהו שאלה

לק צריכים כפר־קאסם של ההרוגים וקרובי
 האם זה? מבאיש בויכוח צורך יש האם בל.
 אפילו האם בפומבי? להתנהל צריר הוא

 במעשים אפשרות אין כר כל עדין בנושא
 לעמוד צריכים כאן דוקא האם ויכוח? ללא
יוד אחרים ״צבמקריט בזמן בו המיקוח, על

מכובדים? כסף סכומי לבזבז אנו עים
ובידי באמונם לזכות שעלינו ידוע ...
 בנסיונות קודם נתחיל ערב. עמי של דותם
 בבתינו, המיעוטים בני של באמונם לזכות

ראיה. קצרי פילים .עזרת ,ללא אר
בית־העמק ואן־דייק, ישראל

\ אונס? או דת
 יצחק ה&זל של הסטטיסטית עדותו לפי

 א0ל6מ־ יותר הרי 11048 הזה ,(העולם גליקמז
 והם הואיל לדתיים, משתייכים ישראל מכלל

 לפי וזכרון. חג בימי בבתי־בנסת מבקרים
 מכלל 90ם־̂, יותר הרי המקורות, אותם

 שהם מיצום מוסמכים, זאולונים הס ישראל
 מתושבי 65,*״ למיניהם; החיות בגני מבקרים

 שהם מאחר הבאחית, הרת בני הם חיפה
 מעתונאי £62.2> ובערד הפרסי, בנן מבקרים
 מבקרים שהם מכיוון נוצרים,׳ הם ישראל

המולד. חג בליל בכנסיות
לציון ראשון נוה, אליעזר

יהו והכרה שתודעה טוען גליקמז הסמל
 או ישיבות תלמידי שרק שאלות הן דית

 לשער קשה בהז. לדון מוסמכים אנשי־מדע
 מוסמר הוא שאין גם סבור נליקמז הסמל אם

 איזה או לגור, דירה באיזו בשאלה לדון
 מיצאיר הוא אין זאת לרכוש. רדיו מכשיר

 הוא שאין חושב הוא אולם לאנשי־המדע.
והדתית. הלאומית הכרתו ומהי בעצמו, מהו לשפוט מוסמר

 ודומיו גליקמז שהסמל מעידה זו עובדה
 אלה, לשאלות חשיבות כנראה מיחסים אינם
 ודאי שבהן ׳צבהייהם, אחרות לשאלות כמו
בכד. לדוז מסוגל שאינו מי בידי הדיוז את להשאיר יסבימו לא

תל־אביב ד., אליהו
 מעשה שכל זו, שיטה נגד מוחה הריני

 בעתונכם תכניסו דתי שהוא לאדם הקורה
 אונם זקן עם יהודי אם דת. הכותרת החח
 חברה אם או דת. זה — באיצקלוז נערה

 זה — בזמן המתים את קוברת לא קדישא
 אם הדת? את באמת מיצקף זה כלום דת.

 גערה, אונם כומר איזה היה בארצוודהברית
 נצרות הכותרת תחת מופיע היה זה האם

מיני? פ׳צע הכותרת תחת או
חיפה גור־אריה, ישראל

יודע? מי מכיר? מי
 ידעה לא גלילי שלילי כד על תמה אני
 ״ספר במדור פירסמה אותו הנאום, מנין

נ זהו ובכז, .11049 הזה והעולם לסבתא״
 על בויכוח ציוני־כללי חבר־כנסת של אום
השיניים... מרפאי חוק

נתניה גרמן, יחיאל
 שיווק בעית על תנובה מנהל של נאום .. .

חיפה קדיש, אסתר ■ ■ ■ הירקות
 של החברים באסיפת מישקה, חבר ...
. .. בנברנים המלחמה על תל־חביב משק

קרית־חיים ברדון, יוחנן
ב אחדות־העבודה מנהיג של ...הרצאה

 ״בשעה הנושא: על הארצית, הועידה מושב
אשקלון גור, קלמן יי"■ טרופה

 מלילי הנאוס את גנבו הנ״ל האדונים כל
 הועד־ מטעם באסיפת־עם ננאס המקור גלילי.
לנאומים!״ ״הקץ הנושא: על הפועל

הסופי הפתרון
 להתחתן עטרתי חיי! את הצלתם חברים,

 ההתאבדויות על בכתבתכם קראתי כאשר
 המתאבדים אחוז כי )1050 הזה (העולם

 שמבין מזה בהרבה גדול הנשואים מבין
ירושלים יערי, אורי הרווקים.

יערי. הקורא טוב, מזל
 פירסמתם מה לשם הבינותי לא תחילה . ..
 העניז: את תפסתי כד אחר הזאת. הכתבה את

 שאת□ פעמים הרבה כר בל אתכם האשימו
 לתת מבלי ביקורת למתוח רק לא יודעים

 על להצביע סוף סוף שהחלטתם פתרוז, כל
וסופיים. טובים פתרונות ששה

רמת־נן דוידי, יוסף

1051 הזה העזלס2


