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המערכת: חברי
 גלילי. לילי נלור, שייע בר־דייו, מנשה
 חרסוו, אברהם ורר, רותי הורוביץ, רויר
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הרו. שלמה הינו, עמוס

׳

 בברי־ פוליטי מחסה לבקש באר. ״שמא
 במשר׳ד־החוץ!״ זאת לסדר אוכל אני טניה?
 שבי־ בבריטניה, יהודי מנהיג לקראתי חייך

 באדיבות, לו הודיתי שעבר. בשבוע קרתיו
 בארץ־ שגדל לאדם כי דעתי את הבעתי אך

 לבלות יותר נעים יהיה הלוהטת ישראל
 די' ברחובות מאשר חם ישראלי בבית־סוהר

הקרה. לונדון של ערפיליים
האח בפרשות האיש של בקיאותו עצם
 היתד, למדי. אותי הפתיעה בארץ רונות

 עם שיחה בכל כמעט שחזרה אפתעה זאת
 הרשמית, ההשתקה אף על יהודיים. מנהיגים

ל הכפופים בעתונים החד־צדדי התיאור או
 מאד רבים לאנשים היה הרשמית, תעמולה

 של החטיפה פרשת על למדי ברור מושג
ממנה. שמשתמע ומה תבור אלי

 נמנעתי הארץ, מן בצאתי שהודעתי, כפי
 בחוץ־ החטיפה בפרשת לטפל נסיון מכל

 לממשלה רע שם להוציא שלא כדי לארץ,
 עליון מאמץ דרוש היה אך אותי. המייצגת

אח רדפה הפרשה הפיתוי. מול לעמוד כדי
הת בלונדון שלי הראשון בערב עוד רי.

 העתון נרוניקל, הג׳ואיש כתבת עמי קשרה
 בריטניה, יהדות של ביותר והמכובד הגדול

ה ת  יי־ על ביקורי, על פרטים- לשמוע ^דצ
 מסר־ הנסיעה. את למנוע הנסיון ועל *חטיפה

 המת־ הויכוח על ומתונה קצרה הודעה _תי
 ציבירי פיקוח להטלת בקשר בישראל ""'נהל

הבטחון. מוסדות על מתאים
 זה נושא על משיחה להשתמט היה קשה

 אמיתית דאגה כירסמה שבלבם אנשים עם
 בלונדון, הישראליים הססודנטים גם וכנה.
ביק הזה, העולם של מסורים קוראים רובם

לשא ואענה הפרשה על להם שאספר שו
 למרות התקיימה, השיחה במועדונם. לותיהם

באוז הביע ישראל של הכללי שהקונסול
כך. על הרשמית מורת־רוחו את מראש ניהם

★ ★ ★
 היה זה ביקור של ביותר המעציב הלקח
יש אזרחות של סוגים שני כיום שישנם
 מגויים הישראלי שרות־החוץ וכי ראלית,
בחוץ־לארץ. גם השני הסוג נגד בפועל
 עם מיד לטלפן, נוהג אני ומעולם מאז

ב לשגרירותנו זרה, בירה עיר לכל בואי
 נוהג השגריר היה מאליו מובן כדבר מקום.

 של כביקור־נימוסין הן — לשיחה להזמינני
 כדי והן מדינתו, שגריר אצל עורך־עתון

ה עם ישראל יחסי על חומר־רקע למסור
הנדונה. מדינה
 ב־ השגרירות היתד, השגרירויות, כל בין
סימפאטית לונדון של המליונרים״ ״רחוב

 — נעימה אזזירה בה שוררת בעיני. ביותר
 מכובדת בריטית שלווה של נאה מזיגה

המת אדם השגריר, ישראלית. ואי־רשמיות
ה לאחת בעיני נחשב לתפקידו, מאד אים

 הדיפלומטית בזירה יותר החיוביות דמויות
ישראל. של

 לי קבע הפעם וגם טילפנתי, הפעם גם
 אולם מאליו. מובן כדבר פגישה השגריר

 הפגישה כי הודעה לי נמסרה האחרון ברגע
 קי־ לא נוספת. הודעה אקבל וכי בוטלה,
בלתיה.

 הקומיסאר קרה. מה לברר קשה היה לא
השג באוזני הביע השגרירות של הפוליטי

והשג לפגישה, הנמרצת התנגדותו את ריר
 מצב נוצר דרישתו. את לקבל נאלץ ריר

 קושי, כל בלי להיפגש, יכולתי בו מוזר
 שביקשתיה בריטית אישיות כל עם כמעט
 של שד,שגרירות בעוד ראיון, לי לקבוע
 פעלה ואף — בפני סגורה היתד, מדינתי

מעשי. באופן נגדי
 עוד מאד. הצטערתי אבל כעסתי. לא
שאבד. אחד מוסד

★ ★ ★
 לא ,הלא־יד,ודיים האישים עם בשיחות

 היה הדבר בכלל. החטיפה פרשת הוזכרה
 בטעם הפוגע כדבר הצדדים משני מתקבל
 פעמים כמה נשאלתי זאת לעומת הטוב.
 כנראה שעוררה אחרת, פרשה עם בקשר
 זוהי נוצריים. הוגי־דעות בלב עמוקה הגבה
 בפרדס־ בן־התערובת של קבורתו פרשת

חנה.
יש בשם הקשורה העיקרית הבעיה אולם

 היא באירופה חושב אדם כל בלב ראל
 נתקלתי הערבי. העולם עם היחסים בעית
 דברים הפיך: עולם של תופעה באותה שוב
 נחשבים דעח־מיעוט בחזקת בארץ שהם

 חושבים בחוגים (ואפילו המערבית באירופה
 ואילו מאליהם, למובנים כמעט בצרפת)

 משיכת־כתפיים מעוררת בישראל דעת־הרוב
 בארץ קמה שאילו ספק לי אין אדיבה.
 בשלום בגלוי הדוגלת קטנה קבוצה אפילו

מ היתד, אפרו־אסיאתית, ובהשתלבות שמי
 האנשים בין — בעולם ספונטאני הד עוררת

הקובעים.
 זד, מרחוק. לראותם יותר שקל דברים יש
 החשיבות כל עם הפרופורציה. לחוש גם סוב
 הפנימית, וכרותות בשחיתות המאבק של

 הקרבה ואף יומיומית התמסרות המחייב
 לעתיד הגורלי הקרב כי ברור יומיומית,

 השמית, התפיסה על הקרב יהיה ישראל
 העם של לבו הוא הראשון ששדד,ו קרב

העברי.

מכתבים
המשכר

 רמת־המעלה האישיות פרשת כי ספק אין
 ממשלתי משבר ליצירת תואנה רק שימשה
 היה בממשלה משבר ).1056 הוה (העולם
 כי במאוחר, או במוקדם המציאות מחויב

 מנוס ואין בעם רב זמן מזה קיים הוא
 איזו משנה זה אין בשלטון. מהתבטאותו

 למנוע מנטה ואיזו למשבר גרמה מפלגה
 אינטריגות תוצאת אינו המשבר כי אוחו,

ומ חברתי תהליך תוצאת אלא מפלגתיות,
דיני.

חיפה טריפון, שמחה
 שער להקדיש מצידכם שטות זאת היתה
 האמת הממשלתי. למשבר מרכזית וכתבה

בישראל. איש מעניז אינו שהמשבר היא

 תקום תמיד יהיה, שלא משבר איזה כי
 פוטרה או שהתפטרה ממשלה אותה אחריו
לכן. קודם

תל-אביב פלדמן, יעקב
 ב־ לתלות הפעם יכולים אינכם לצערכם

 בצמרת שמתרחש במה האשם את י מפא״
ה מפלגות שתי של התנהנות! המדינה.
 שהכשילה ומפ״ם, אחרות־העבודה פועלים,

חס היא לגרמניה, הבטחונית השליחות את
 עצמה על העידה מפא״י רק אחריות. רת

ה ובעול באחריות לשאת ראויה שהיא
שלטון.

תל־אביב כוכב, ד.
כס של עודף למפלגות שיש כנראה ...

שה; לבזבזו, היכן יודעות שאינן פים

ב במדינה חדשות לבחירות כולן חותרות
האפשרי. הקדם

רמת־גן הדס, רנה
דוהר כדנתריזם

ב החדש העיר ראש בחירת על כתבתכם
 כהוכחה משמשת )1056 הוה (העולם נתניה
המוניציפ ברשויות הציבור נציני כי נוספת
 מ־ האישית לטובתם יוחד דואגים אליות

בהם. שבחרו האזרחים לטובת איטר
הרצליה בוקסבאום, יהושע

התר ההווי להעכרת היחידים המעונינים
 ביזנס של בכלנחריזם והמרתו שלנו בותי

בט את המנצלים אלה רק הם נפשות,
 כי האפלות. למטרותיהם המדינה חון
 ואח עצמו את המרמה תליא. בהא הא

 אלא אינה תבור אלי פרשת כי הצבור,
 ולהפיל לחתור גם מסוגל גדול, עצמי ביום

ודהרי. כלנתר של מסוגם ברנשים ברשתו
ירושלים הללי, י. יצחק

אויכי־העם
 רג־ את מביע אני נאמן ישראלי כאזרח

פעו על והערצה כבוד רגש אליכם, שותי
 הוכיחו פעם שוב הנה חת. ללא לותיכם

 ליצב בכוחם שאין השלטון בהגה האוחזים
 מאז משתמשים שבה הכושלת המדיניות את

ב מגלים הם כשרונותיהם את ומתמיד.
 תעמולה מכונות אם אולם אחרים. שטחים

 הרי נגדכם, השמצה למסע רתומות רבות כה
 חזק ברכת לכם שמגיעה ובודאי בודאי
ואמץ!

ירושלים קטמון, הללי, שאול
 ורוזן, שיטרית השרים כי טוענים אתם
 ישרים אנשים הנם מחם, המדינה ומבקר

 על מחפים הם כי אם כשלעצמם, והגונים
 על־ פסיבי. או אקטיבי באופן נבלה מעשי

מע הוא הפטיב שגם היות לחלוק, אין כד
 זאת אם לדעת, רוצה הייתי אולם שה.

 אתם כיצד הגונים, אדם לבני הנדרתכם
רנזת־גן אבישי, ל. נבלים? מגדירים
 האחרונה ההתנכלות פרשת לאזני הניעה

 היה בניכר, כישראלי לעתונכם. המשטר של
במרי- הדברים מצב כי להאמין לי קשה

הפרלמנטרית הנשיקה
 לי שכואב מה זו. לרמה עד התגלגל נתנו

 לא כבר שהמשטר העובדה, היא במיוחד
 והוא בהם להילחם אחרים אויבים לו מצא

 האמת, את לגלות המעז חפשי בעתוז רואה
 המדינה. לקיום ביותר הרצינית הסכנה את

ארצות־הברית ניו־יורק, גרבלר, יחזקאל
דת הלכות

מ העשוי נקניק צודקת. תמיר הרבנות
 )1055 הוה (העולם חזיר ושומן נמל בשר

 והחזיר נרה מעלה הנמל כי כשר, הוא גם
 הרבנות חותמת — והראיה פרסה. מפרים
הנקניק. על למהדרין" ״כשר

חיפה מג, אליק
 )1034 הוה (העולם עתונכם לידי הניע

 על לענות ברצוני רב. בעיון שקראתיו
 בנליון שנשאלה שקד, יהושע מר של שאלתו

 מאז. עליה השיבו אם יודע ואינני זה
 כל- בליל נדרים ביטול האם היתה: השאלה

לצה״ל? החייל שבועת את גם מבטל נדרי
 בו כיום נועד הכיפורים יום כי ידוע

 ולתקן מצפונו את לטהר העברי האדם חייב
 זה ביום ההזדמנות ניתנת לכן מעשיו. את
 בתפילת ומעשיו. עצמו את לתקן יהודי לכל
 והשבועות הנדרים חתרת כוונת נדרי כל

 קשיחות של ברגעים זאת שעשו לאלה היא
 שבועות-אמת, ואילו פליטת־פה. או כעם לב,

 חורגות ושאינן נקי מצפון מתוך שניתנו
ההתרות. עליהן חלות לא המוסר, מגדר

עדן כהן, ש. יהודה
ישיבה בחור של דעתו

מירו האלמוני הישיבה בחור של מכתבו
 הוה (העולם הדת על לויכוח בקשר שלים׳
 כושרו על אופן בשום מעיד אינו ),1050

 ש־ טוען הוא והגיונית. עקיבה למחשבה
 חינם אחווה, שוויון, חופש־מצפון, המושגים
 כ; אם מציע אני וריקניים. שטח-ים מושנים
ולת האדם, זכויות מגילת את לפח להשליך

להיטלר. קאסף מייו מהוד נבחרים קטעים הקיר על במקומה לות
 כיציאה דינה לצה״ל שיציאה טוען הוא
 הם לישראל ההגנה צבא נרוני אולם לשמד.

 חייו את לבזבז הישיבה לבחור המאפשרים
המדרש. חדר באפלולית

תל־אביב (יצחקזרן), בן־יצחק׳ יעקב

 לחלק רק מסכים דתי בחור בתור אני
 באותן שרק לי נדמה הישיבה. בחור מדברי

 נהירה יש לצבא, ללכת מכוונים שם ישיבות
 יש אלה בישיבות ואכן, נוער. של גדולה
 אחד שזה לי ונדמה ולאומי ציוני חינוד

 להתגאות יבולים שאנו הנדולים המפעלים
אשקלון דגני, מתתיהו העשור. בשנת בהם
 הזמנתם דתי קורא של מכתבו יסוד על

 דפי מעל דת בעניני להתוכח קוראיכם את
 מאמר לכם שלחתי מה זמן לפני העתון.

 ה- באחד היה אמנם זה. נושא על מקיף
 זהו האם אבל בשמי. קצרצר מכתב עתונים
 אם שלי? מהמאמר נבהלתם למה ויכוח?

 שלי, המאמר את להדפיס מפחדים אתם
 לכם אין כי מדי, חלשים אתם כי הרי
 את להדפיס מבקשת אני ננדו. לענות מה

 לויכוח. מסבימים שאינכם לכתוב או מאמרי
דם! לכם שיש הראו אנא

נשר דתית, אשה הימלפרב, חסיד,
 את להדפיס המקוס היכן אבל יש, דם

 נושא טל שהגיעו הארוכים המכתבים כל
זה?

כאנגליה זה כף
 החליט נולדמז נחום שד״ר מקוד, אני
 לקרוא זכיתי לכם תודות למוסקבה. לנסוע

 הפוליטי ״הטח של המענינות דעותיו את
 בימינו״ היהודי העם של ביותר הטוב

 הדיס כעקרון ולקבלן )1050 הזה (העולם
 ממיס זה ישראל. מדיניות על להשקפותי

הפט במקום חדשות הברקות לשמוע מרענן
ודו הסוכנות פקידי של היסנרת־ים פוטים
.והפשרות המוסדות כל על שהתלבשו מיהם,

 מספר לפני נתנלתח בברייטון, כאז אנב,
 לשחיתות ביחס נדולה שערוריה שבועות
ה היה הראשי והנאיסם המיסטרה, במנגנון

צרי הייתם המיסטרה. של המקומי ספקי
'השופ התיחסו חומרה באיזו לראות כים
 הדבר. שנתגלה ברגע לעני! והמנגנון טים

 בן- ועמום סהר של המקרה כאז היה אילו
ברחוב. פניהם את להראות יכולים היו שלא הרי גוריוז,
 אני כתובתי. את תפרסמו אם לכם אודה
 מ׳סכילים, ערבים מספר עם להתכתב מעוניין
באנגלית. או בעברית

 פבזנר דניאל
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פרלמנטרית נשיקה
 חי- יסבועות כפה שמזה לראות יסמחתי

 כמדומני המרחב. לענייני מדורכם את דיסתם
 שהקדיש הראשון העברי העתון שהייתם

 ואני השכנות, במדינות לנעיסה קבוע מדור
אינפור לקוראיכם לתת שתמשיכו מקווה
במ החיים שטחי כל על מעודכנת מציה

אמי אינפורמציה הפצת רק כי ערב. דינות
המפ הזרות חיץ את לבטל בכוחה יש תית וערבי. יד,ודי בין ריד

 חיפה נג׳אר, סולימן
 (העולם אחד במדור לפרסם יכולתם איד

 בנדוננ כמו רציני כה סיפור )1056 הוה
 איזה על הבלים סיפור אחריו ומיד ,2 מס׳

 מעצמה, צחוק שעשתה מצריה פרלמנט חברת
בציבור? שהתנשקה זה על-ידי

 חיפה שופמן, דן
 החיים הם כאלה — לעשות אפשר נזה

במרחב.
המקורית״ לתמונה בנונע מה ...אבל

 העס<מ כל את שהתחילה הנשיקה, של זו
 תל־אביב לוי, אסתר

ה כל את תסיים גם שהיא תקחה מתון
 מנשקת עטיה ראוויה של תמונתה הרי עסק,

בעלה. את
מדי גבוה מתח

 מעמוד״, תלויים ״שניים לכתבה בקשר
 (העולם אנשי־מופת הכותרת תחת שהופיעה

 פרטים כמת על להעיר ברצוני ),1049 הוה
המקרה בשעת נוכח הייתי מדויקים. לא
קיבלו עבודתנו כדי ותוד העמודים, על

 ששון. ואמנון לוי אמנון מחברי, שניים
חשמל. חבטת

 לזה ממול העמוד על עבדתי איסר אני,
 מהעמוד ירדתי שנפגעו, חברי עמדו שעליו

להורדת יכולתי במיטב ועזרתי חברי עבדו בו העמוד על הייתי כדקה ותוך במהירות
 ה- חנורות על תלויים שנשארו האנשים,

שלהם. בטחון
שנים, כשלוש במשך בעבודה נסיוני מתור

 שאדם יתכן לא כי בבטחון לומר אני יכול
 לבצע יוכל ביותר, הגדול במאמץ שהוא, כל
 מספר נרד יוסף אשר הפעולות אותן את

תל־אביב דיחובסקי, בן־ציון עליהז•
רפ לכל התנגד צנוע, אדם שהוא נרד,
 היו ואם שלו, המופת מעשה סביב סומת

 של מצניעותו נבעו הם בספור אי־דיוקים
שלו. ההתרברבות מרצון ולא נרד

ערעור עד ערעור
 לסנן מועמד של בחירתו בשאלת נגעתם

 כממלא חירות, מטעם תל־אביב עירית ראש
 קבעתם בצדק המנוח. איכילוב מר של מקומו

 בחירתו על ערעור יגישו יוט! שמצדדי
 סניף על־ידי שנבחר שכטרמן, המהנדס של

 שכטר- שהמהנדם לי שידוע מאחר תל-אביב.
 מטעם לכר הפוסטר המוסד על־ידי נבחר מן

 פרי היא ערעור הגשת שכל ומאחר התנועה,
 נסיו! שבל סכור הנני אישית, קנוניה של

לער ובראיסונה בראש עשוי ערעור להגשת
וחבריה. התנועה תומכי של אמונם את ער

תל־אביב גלבוע, א. סניף דא
 בנרו שלכם הכתבה על להעור הרינו
 בתל ערד שאיגודנו העתונאים מסיבות

 הגב זו בכתבה ).1050 הוה (העולם אכיב
 מפ״ם. של כ״סניף האיגוד את מנדירים

 בהנהלתו ומשתתפים לאיגוד הצטרפו כידוע,
הכלליים, הציונים מפלגת מפלגות: ארבע

 ו־ הרתית המפלגה הפרוגרסיבית, המפלגה
האיגוד מזכירות פלפן, שמחה מפ״ם•

תל־אביב היהודי־ערבי,
טכנית. צודק, פלפן מפ״ם חבר

1057 הזה העולם2




