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 קציר אנחנו קוצרים שבועות כמד, מזר,
 בהם שיש וציבוריים, מוסריים נצחונות של
 המאמין כל של לבו את בשמחה למלא כדי
להתגבר• סופה האמת בי

 זרוק מחזה־ההסתה הפרק מן ירד תחילה
 של הפגנת־הראווד, למרות לכלבים. אותו
 שהעולם ולמרות הממשלה, וחברי ביג׳י
 לר׳ להזיק כדי אצבע נקף לא עצמו הזיה
 שנגע מי כי הציבורי. הבוז בים המחזה טבע

ומושפל. מלוכלך יצא בו
 ייגאל נתגלה עצמו זמן באותו כמעט
האי בפרשתו חרפתו, בכל עצמו מוסינזון

 אלופי על־ידי שנבחר האיש המבישה. שית
 הציבורי המעמד את להרוס כדי השחיתות

 את עמו משך בבוץ, שקע הזה, העולם של
 לאורך נכנע השבוע יד. לו שנתן מי כל
החזית. כל

 החשוב הנצחון השבוע בא זמן ובאותו
 הזה שהעולם אחרי וחצי שנתיים ביותר:

 פיטוריו את לדרוש הראשונה בפעם העז
ה אף על האיש, סולק סהר יחזקאל של

 להצילו המדינה גדולי של הנואשים מאמצים
זה. מגורל

ה הנצחונות כל באו במקרה שלא נדמה
 נוח הצמרת לאנשי אחת. ובעונה בעת אלה

 אלה, בימים דוזקא נסיגתם את לבצע מאוד
 קו־ טדי על־ידי שהונח מסך־העשן בחיפוי

 ל־ ,החגיגות בימי בועדת־העשור. וחבריו לק
 מעט שפגה אחרי הזיקוקין־די־נור, אוך

הפני הסכסוכים ושככו הפנימית המתיחות
 קלות ביתר הנסיגות את לבצע אפשר מיים,

כתיקונם. בימים מאשר
★ ★ ★

 אותו את שוב עתה להזכיר לי היה קל
 ו־ תשמח, אל אויבך ״בנפול נהדר: פסוק

 פעם לא שעשיתי כפי לבך,״ יגל אל בכשלו
הת שזו הסתם מן מציין היית זה. במדור
 בסיפוק הדבר את ומקבל ג׳נטלמנית, נהגות
רב. נפשי

 לא מעולם כי שבעתיים לי קל היה הדבר
 לא סהר• אל אישית שנאה שום לי היתד,

 להביא כדי מאומה עשה לא כאשר שנאתיו
 חבריו על־ידי שנשלחו האנשים את לדין

 זה עתון עורכי עצמות את לשבור בשלטון
 החרים כאשר שנאתיו לא שנים• ארבע לפני

 והעבירם זו מערכת של סודיים מיסמכים
 אפילו שנאתיו לא הפוליטיים. יריבינו לידי

 את בעצמנו שהנחנו לעתונאים אמר כאשר
 פצצות — שלנו ובדפוס במערכת הפצצות
 אחרים עשרות לקטול ויכלו אנשים שפצעו

 בחקירה. פתחו אף שחוקריו לפני עוד —
 את שנא ואיני אנשים, לשנוא מסוגל איני

עתה. גם סהר יחזקאל
 הפסוק, את הפעם אצטט לא זאת בכל אם
 זה הרי לגמרי, אחר פסוק אשמיע אלא

 זה היה לא כלל. לי נגע שלא מעשה בגלל
 מעשה־ זה היה ציבורי. או פוליטי ענין

 במלוא סהר, יחזקאל על־ידי שנעשה נבלה
 נראה שהיה אדם נגד צלולה, ובדעה ההכרה

כחסר־ישע. אז לו
ה הקצין דרש שטיינברג, פרשת בימי
 יאשימוהו — בצדק בו ינהגו כי מפוטר

 בבית־המשפס, עצמו על להגן לו ויתנו כדיך
 סהר פירסם אז לתפקידו. אותו יחזירו או

 בפני מחוסנת כן על (שהיתר, רשמית הודעה
 כי המפורשת ההאשמה ובה תביעת־דיבה)

קיים לילדים, ואב נשוי איש שטיינברג,

 זאת שגם למרות פרוצות. עם מיניים יחסים
 בהת־ סהר קבע המשטרה, חוקי על עבירה
 לדין, שטיינברג את יעמיד לא כי חסדות

ת שפרוצה המביש המחזה את למנוע כדי
 היתד, לא לשמיינברג קצין־משטרה. נגד עיד
עצמו• על להגן דרך שום

 כי ידע הוא מתועב. שקר שזה ידע סהר
 המשפחה חיי את להרוס עלול זד, שקר

 לנפשם שלא־יתוקן נזק לגרום קרבנו, של
ה הדברים את שקראו הצעירים, ילדיו של

 לאיזה עד בבית־הספר. חבריהם עם נוראים
 אדם רשאי מוסרית התנוזנות של מעמקים

 האישיות נקמותיו את לנקום בבואו לרדת,
כאלה? באמצעים

 סהר עומד איפה שנתיים. עברו מאז
הת דעת־הקהל קרבנו? עומד ואיפה עתה,

 והחור־ הפשוטים הדברים מן מיד רשמה
כ המפוטר, הקצין של רים־ללב

 עמודי את לרשותו העמדנו אשר
 הצד את להשמיע כדי זה עתון
 בבית־ כמנצח יצא פעמיים שלו.

 מכובד איש הוא עתה המשפט.
 אז שנראה סהר, ואילו הכל. על

 בבושת־ עתה גורש ככל־יכול,
כ רשמית שהוגדר אחרי פנים,
טראגי. ובמקרה שקרן'

ב זה דבר על לעבור אסור
 לעשות מנת על אפילו שתיקה׳

 יש סלחנות. של יפה ז׳סטה
 ישמש פן לסלחם, שאסור דברים
 נצטט לכן לאחרים. פיתוי הדבר

 אחר: פסוק כבד, בלב הפעם,
 ורשעים וקם, צדיק יפול ״שבע
ברע.״ ינשלו

★ ★ ★
 המשטרה. עם מלחמה לנו אין

ל וחצי שנתיים לפני נכנסנו
 •ך'.: ־ ש־ וכפויית־טובה, קשה מערכה

 בה, להרוויח מר, לנו היד, לא
 אלף. פי עלינו שעלה יריב נגד

 אמר שמצפוננו מפני זאת עשינו
 ••*>- בשעה מנגד לעמוד שאסור לנו

ה את מנצלת אנשים שקבוצת
והו הפרטית להנאתה משטרה

לציבור. סכנה בעליל אותה פכת
בר אותנו ליוו המאבק ימי בכל כי ידענו
 המשטרה, אנשי מיטב של האילמות כותיהם
 בלתי־ספו״ במקרים ושוטרים. סמלים קצינים

ב לעינינו בחשאי זו אהדה הופגנה רים
 רב. באומץ־לב אף לפעמים ללב, נוגעת צורה
 ושלא להשמידנו, שנשבעה הקבוצה ואילו

 ונשארה היתד, בזוי, אמצעי כל מפני נרתעה
 סיני ומלחכי בצמרת אנשים לכמה מוגבלת

כתם.
 תמים בלב חדשים אנשים עתה יגשו אם

 נעמוד המשטרה, מצב לתיקון כן וברצון
ו בעצתנו נדריכם יכולתנו, כמיטב לימינם

 גם הדרוש. המוסרי האשראי את להם ניתן
 המוסריים הכוחות כל בגיוס צורך יהיה כך

 כפי משטרה שוב ליצור כדי והציבוריים
 דמוקראטי: במשטר להיות צריכה שהיא

 נגד בכוח בשימוש מאופקת יעילה׳ טהורה,
 ויוצאי־דופן), מיעוטים (כולל הארץ בני כל

 וכיתתית, מפלגתית השפעה מכל משוחררת
 מתמיכתו ונהנית הציבור בלב מושרשת
 שאנשים משטרה — והמעשית המוסרית

 את ללבוש יתגאו וישרי־לב זקופי־קומה
מדיה.

תש״ח בני
פי בים סו ה מודפס, שיעמום יעל האינ  הי
ליון  קרן 007;: הזה (העולם שלכם העשור נ

ה הצבעוני מהשער החל — מרעננת אור
 ייסראל, תקומת משנת בחומר וכלה נפלא
שו. היטבתם כה אשר  ה־ בחומר ואילו להגי

ליוז, אותו של ׳פוטו־ לו היתה לא נ  אפי
אחת! השמצה

תל־אביב שטרן, נעמי
.  ועלילות הוד רבת תקופה הוזכרה לא . .

םעמידת- של התקופה ,--^,זו לי ש רו  בגבורה: י
ר; שוב ■של ליגו שלמי, הי ה הירו  למופת שהי

ש הפשוט. האיש של חלקו תבאים, ■ידו-דות
תו נבזרהייאד לאות זכה לא. ר תו עו ד עמי  • ו

והדורית. לבל נאמן גלעד עם תת ,רלא
די לזר, אשר ^י ד צרפת נו

 ;ל־ אלה׳ בשבוענת שפורסמו ת58ימגל-:..התמז
 אחד במבט הביעה אחת לא אף העשור, רגל
ם של הרוח כל את מי  הבחורה כמו ההם הי

ה בפתח פירפטתם תמונתה שאת הנהדרת,
א העשור. לחג •מלכם מוסף  לבי את כבשה הי
אד,ת. בסבה
א האם ׳עמה? מה עמה? קרה מה הש הי
 לילדים? ואם ניסואה היא שמא מאז? תנתה

 את פרסמו אנא, סקרנות. מלא כולי אני
הפרטים!

 דמת־גן צימרמן, דויד
 על פרטים לשמוע תשמח המערכת גס

 תל־ במשק שנים 10 לפני שצולמה הצעירה,
ו בינתיים נישאה אך תמונה), (ראה יוסף
קורו את שיודע מי כל המשק■ את עזבה
והצעי הצעירים שאר קורות את או תיה,
 העמודים בראשי הופיעו שתצלומיהם רות
 כך על לכתוב מתבקש העשור, . מוסף של

למערכת.

העשור הג
תי  בביתם, נשארו אשר מאלה אחד היי

ת בל במשר נו  תאונת- בגלל העשור, הגי
תי המרתקת דרכים טתי או  החודש זה למי

 דרד היו שקיבלתי החג ריעמי כל השלישי.
רי דו  היה מהם חלק (אשר ישראל קול שי
 שרוב בזמז בו אולם והעתונות. מצוייז)

די יצאו העתונים ב על-ידי חובה י בו  גי
ש וה אורח דגלים, טאנקים, על מלים  ואי
תמו־ )1074( הזה העולם לי סיפק זה, דנול

תש״ח כת
 את שהבאתם רק לא ומרתקת. מושלמת נה

 חומר נם שנתתם אלא המאורעות, צילומי
ולמחשבה. לקריאה עשיר

חיפה שניאור, דויד
 לשכוח ידעתם לכם. מובעים בבודי רגשי

ה לידת חבלי חטאי את העשור למארגני
 המוצלחים. מאמציהם את נאמנה ולתאר חג,

 לריעות נותנים שאינכם לקוראיכם הוכהתם
תל־אביב דקל, יהושע לסנוורכם. קדומות

ט נפלה בירושלים צה״ל מסדר בתיאור
 הצנחנים קצי! אודות בכתבכם מצערת, עות

 הרי פעמים. כמה נפל הוא כי שהתעלף,
 כבר הגבר אחת, פעם אחרי רבד, של לאמיתו

 אחד על נשען לא הוא שנית, התאושש.
 על להשעו יעיז לא צנחנים קצי; מחייליו.

 מה כמוהו. בדיוק במצוקה חנמצא חייל,
 התאושש שהקצין שאחרי הוא, קרה שבאמת

יחידו ממפקדי לשלושה פקודה המפקד נתז
 את לנצל החיילים, נושי לתור להיכנס תיו
 במה לשבת השליכו, החיילים שגופות הצל

 כשהחל למקומם ולחזור האדמה; על דקות
תל־אביב עטרון, רפי לצעוד■ המצעד
 טבר־ בחברה ישבתי העצמאות חג בימי

 שירים לשיר בבקשה אליהם ופניתי ינית
 המדינה. של בחנה השחרור מלחמת מימי

 מוטב לשיר, אם מהחברה: אחד לי ענה ואו
 מוכיח זה צ׳ה. צ׳ה וצ׳ה רוקנ׳רול לשיר

 הכד השירים את מעדיף העירוני הנוער כי
סכנה. טמונה ובזה העם, ערכי על לוניים

טבריה שחר, פנחס
לחומות מעבר
 הרפורטז׳ה עלי עשתה בטיוחד עז רושם

 ה־ המיצעד ביום הערבי, הלנירז תבונת על
 אולם ).1074 הזה (העולם בירושלים גדול

— כשלעצמו החשוב — העתונאי ההישג לא

 שגם המחשבה אם בי עלי, שהשפיע הוא
 אני איו המדינה, קום אחרי שנים עשר
.כרצוני. המערבי, בכותל לבקר יכול

ירושלים דיין, שמואל
מים עו נפלאים היו הצילו  מלוא את והבי

ה  כש־ ,לשניים המכותרת העיר של הטרגדי
ם אחדים מטרים די ם העמים ביז מפרי שבי  היו

 שינאה של שלם עולם שהם מטרים — בה
תל־אביב שטרן, אליהו ד״ר . ופחד.
 לצלטכם חדשד סיסמה מציעה אני .

ר לבל הנועז: נבול. יש די
מ־ושליס הבמיב, דבורה , - ,

ט הנני דנ יחד. שכור. בהדר המתגורר סטו
ת בי-וס חבר. עם  עם חבל.י יצא ־־עצמאו

ה ובתבניתם בזןקר,> לטיול; דודו  לטייל נם הי
אז על מ '; ל. בו תי עקבותיאם. נעלמו הנ  היי

 במקרה. ראה לא אם צלטבם לשאול״את רוצה
דו חברי את משקפתו דרר דו לגבול. מעבר ו

 ירושלים כץ, פאול
 לו (זיתה1 שלא על מצטער המערכת צלם

 אותם האנשים,■ של לזהותם לשאול השהות
לחומות■ מעבר צילם

כשדה תמוז
ליוז  נמסרו )107;; הזה (העולם העשור בנ

ה את כתבתי לא יסוד. חסרי דברים עלי
ד רשימה ם שאתם כרושצ׳וב מר נג חסי  מיי

ני ובכלל לי, נ  עוזי המדור את כותב אי
תל־אביב שדה, פנחס ושיחי•

שנתב שדה, פנחס הארץ מופר  מן כמה .
עו הרשימות פי ת׳, עוזי במדור שהו שי  לא ו

 בידי נכתבה היא הנדונה. הרשימה את כתב
מין תב תמוז, בני  עוזי המדור את עתה הכו
ת׳ שו לבדו. ו

המרד דור
 המרד דור כנם על הרשימה את קראתי

 בתל־ לאחרונה שנערד ),1072 הזה (העולם
ם של בחסותם אביב  לבנו! בגין, האדוני

 בה הרשימה, לעומק להכנם מבלי וסוסטל.
 העמדת לגבי חובתכם את לדעתי מילאתם

ב לנגוע ומבלי במקומו, המחתרת כבוד טי מו  ב
ה עצמו הכנס ש העשור יובל שהי  יפו לכיבו

 המחתרת, פעולות יתר על והמצל הערבית
 קטנה. הערה לכם להעיר לעצמי אני מרשה
א לה־מונר תלוי הבלתי הצרפתי העתוז  הבי
תיו בראש זו ידיעה שו  הרחב, העולם מן חד

עה לפני די  ״משטרת המרד: דור כנם על הי
ם מספר עצרה תל־אביב לי ם פעי סטי מוני  קו

ם חילקו איפר ם כרוזי מיני שוב את המז  הי
ד להפגין רו ננ קו ביש סוסטל מר של בי

״ . . . ל א ה להביא צריכים הייתם ר ע די  זו י
 הדמוקרטיה זו — הנה אבל. של במסגרת

ת שראלי  שלמענם בארצנו, התופש וזה הי
כ נאבקים אתם ושעליהם המחתרת נלחמה
צרפת פאריס, בן־אריה׳ ח. יום.

ערכים בין ישראלי
 העחו־ מקנזם. מכתב לקבל תתי־לאו בודאי

 והארץ, הוה העולם הם כאז מקבל שאני נים
מה מקיפה תמונה מקבל באמת אני ומהם
ת על תודה בארץ. נעשה ת הרפורטג׳ו בו  הטו

ת ם במה ביותר. והמעניגו לי  עצמי, על מי
ט בא; משמש אני הכרה: לשם סטנ פרו אסי

ב בפלמ״ח שירתתי לחשמל. במחלקה פסור
ו הטכניון בוגר הנני העצמאות, מלחמת
טה הדוקטור תואר את קיבלתי ברסי אוני  ב

די, ישראלי כאן הנני קליפורניה. של חי ש י  וי
ם של גדול מספר בא; דנטי  ארצות טבל סטו

חסי הנני ערב. ת בי דו די הננו עמם י מדב ו
ה על במובן רים  השאלה — הבוערת הבעי

העברית.
סטו כולל מהכלל, יוצא בלי כולם ובכן,
ה בעד הם ומעיראק, מהלבנון דנטים  פדרצי

ת כל של ם הם ערב. ארצו ד מעריכי או  את מ
טי שהמצב כפי אל־נאצר. עבד נסאל לי  הפו
ה מראה, כעת ה תהי ת פדרצי  בל של ערבי

ד עובדה. שנים, עשר תוך ערב ארצות  עו
ט פגשתי לא דנ  שהיא, ארץ מכל ערבי סטו

ה יחמור שלא בזאת. בפדרצי
 תעשה, בזאת שפדרציה הראשוז הדבר

ם לדעת שוב וזה טי דנ א הערביים, הסטו  הי
ם מכל תיפטר טי עו מי  כל צרות להם שעשו ה
ם הכורדים, הדרוזים, — השנים טי  המרוני

חד והישראליים. מיו ם הם ב אי יש את שונ
ם הם ראל• די די שהדבר מו חי ל הי צי  את שי

ה ישראל  ועיראק מצרים בין מחלוקת תהי
ת על גו הי הערבי. העולם מנ

ת מתור י הנ״ל העובדו נ א טה רואה אי  תבי
 מדברים שאתם השמית, הפדרציה לישראל

מו הערבים הזמז. כל עליה סכי  את לקבל י
ה רק כזאת לפדרציה ישראל  כפופה כמדינ
שית, מדרנה ת. שווה כחבר ולא שלי כויו  כל ו

ה להקמת ישראלית עזרה ה כזאת פדרצי  תהי
ת, חרב פיו המדי עצמאות את שתשמיד פי
ה עצמאות להצלת הדרר דעתי לפי נה• מדינ  ה

ת רק היא  הפדרציה סבל יותר חזקים להיו
ד לפעול יחד, נם ת פדרציה הקמת ננ  שמי

תור צרפת, כמו ברית בעלי עם ולהתחבר
ם הם שנם ופורז, כיה ה מפני פוחדי  פדרצי
ארצות־הבריח קנזס׳ לורנס, א. ד״ר כיי•

הפרוע הדרוס
 ■ ההסתדרות ברחוב נר מלכה יצחק הילד

 נם נמצא רחוב באותו בבאר-שבע. 27 מם׳
 היו יצחק של ההורים הרסה. בית־החולים

 שלא מה סוף סוף זו, משכנות מאוד מרוצים
 מה בסביבה. רופא שיש טוב תמיר יקרה
 החולים שבית הוא להם, ידוע היה שלא

 אסון, במקרי ראשונה עזרה מגיש לא הדסה
 שותת חקטז, יצחק את השכנים כשהביאו

 עזרה לו שיגישו בדי הפצועה, מרגלו דם
אפילו להמם להם נחנו לא בבית־החולים,

 מקרי חדר ״החזקת אומרים: היסה אנשי
 אין בשנה ל״י אלף 80 לנו עולה אסון
 ל- פנינו בעול. לבדנו לשאת יכולים אנו

 לתשובה, זכינו ולא ולעיריה חולים קופת
 ה־ מקרי חדר את לטנור נאלצים היינו לבז

 יודע אללה בינתיים? יקרה מה אסוז."
 אחרת רציניים, דברים יקרו שלא נתפלל

תהילים. לומר באר־שבע פועלי יצטרכו
באר־שבע כהן, משד•
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