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אין בארץ עתונאי המכיר את תימנע כמו
אלכס מסים .כרב־סמל בחוות־הגדנ״ע באר־
אורה ,ביקר בתימנע כמעט יום ביומו .לא
חר מכן ,כשהצטרף למערכת זו ,קיבל לידיו
את האחריות לעניני הערבה ,ירד אליה כל
כמה שבועות כדי לעדכן את היכרותו .ה
שבוע ,בפעם הראשונה ,כמעט הרגיש את
עצמו עציר בתימנע.
חקירתנו בעניני תימנע נמשכה כמה חוד
שים .מאז התגבשה במערכת ההכרה שמשהו
י יסודי אינו כשורה שם — פרי עשרות
שיחות עם עובדי המפעל .ביום הרביעי ה
אחרון ירד מסים שוב למפעל ,אחרי שחברת
מחצבי ישראל ומשרד הפיתוח פירסמו הו
דעה בה נאמר :״מפעל הנחושת לא שותק.
הרצתו נמשכת .סופר העתון הבוקר )שפיר־
סם לראשונה כי חלה בו תקלה יסודית(,
יכול היה לברר דבר זה בנקל ,אילו פנה
להנהלת החברה או להנהלת משרד־הפיתוח.״
מסים לא ראה טעם רב לפנות למשרד־
הפיתוח .כי עוד בראשית אפריל פנה לדובר
המשרד ולמשנה המנהל הכללי ,כדי לקבל
את עזרתם לחקירה .משרד הפיתוח ,שעמד
על שיטותיהחקירה היסודיות של העולם ת
זה עוד בפרשת סדום ,רק הפנה את הכתב
לדובר חברת מחצבי ישראל .הלה הבטיח
לכתב שיזמינו אותו תוך יום־יומיים במיב־
רק לביקור רשמי במפעל ובמעבדות.
עברו שבועיים ,שום מיברק לא הגיע .ב
שבוע השלישי הגיע מיברק ממנהל מחצבי
ישראל ,אליעזר בודנקין ,אל מזכירתו:
״אבקשך להודיע לעתונאי אלכם מהעולם
הזה :לא נוכל לטפל בו בימים אלה• לכן
גא לבקשו שידחה את נסיעתו.״
עתה כבר היה ברור כי המפעל מנסה ל
הסתיר משהו .הכתב פנה שוב לדובר מש׳
רד־הפיתוח׳ בכתב ובטלפון .התוצאה :אפס.
סבלנותו של מסים פקעה .הוא ירד ל־
תימנע ,ללא הזמנה .המנהלים ,שבאו במ
קומם של המנהלים שהכירוהו היטב ,דרשו
ממנו לזהות את עצמו ולהראות את תעודת־
העתונאי שלו .אחר־כך הגישו טמפו ,סודה
וקפה ,ארוחת־צהריים דשנה ושיחה נעימה,
אולם סירבו לדבר ״לפירסום״ — עד שתת
קבל תשובה למיברק ששיגרו להנהלה ב
קריה .בינתיים נאסר עליו במפורש לבקר
בשטח המפעל — אותו הוא מכיר ככף ידו.
לבסוף נתקבלה התשובה :בקרוב ייערך
סיור עתונאים מודרך׳ ושם ״יוסבר הכל״.
אם הכתב רוצה בכל זאת להישאר במפעל
— הרי המיברק הרשה לו זאת ,בתנאי שלא
יינתנו לו הסברים.
היה זה יחס ילדותי .אם חשב מישהו
שאפשר לעצור באמצעים כאלה חקירה של
העולם הזה ,הרי מוסב שיהרהר בדבר שנית,
לאור הסידרה שראשיתה מתפרסמת בגליון
זה.
★
★
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הבדיחה שגילינו בארכיון העולם הזה ,ב
שעה שהבינונו את גליון העשור .העורך
מלפני עשר שנים שלח לצינקוגראפיה תמונה
של שני גיבורים חמושים ,ביקש להוציא מן
התמונה את הבקבוק שהיה ביד אחד מהם
)העולם הזה  ■(1074הוא סבר כי אין זה
נאה לגיבור עברי ,היוצא להגשים את חזון
הדורות ,להחזיק בידו בקבוק .לגבי העורך
היה זה מובן מאליו שהבקבוק הכיל קוניאק.
השבוע קיבלתי מכתב מאליעזר ירימי ,מ
רמת הטייסים ,תל־אביב׳ שהוסיף בדיחה על
בדיחה .כתב ירימי :״עלי קצת לאכזב את
כם .הבקבוק לא הכיל משקה לבני־אדם,

רימון הסרחון
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המפקח הולך

לא אנזים אם אומר ,שפיטוריו של סהר
)העולם הזה  (1075מהוים את אחד הנצחונות
הגדולים שלכם .אם היה גורם שהעז להטיל
את ההאשמות הנכונות באיש הנכוז ובצורה
חד־משמעית כל כד ,היה זה רק העולם הזה.
עצם העובדה שהתביעה במשפט עמום בז־
גוריוז כוונה רק נגד שורת המתנדבים ולא
ננד המאשימים החריפים יותר ,מוכיחה
עד כמה היטבתם לקלוע .מצערת רק העובדה,
כי במדינת ישראל צריכים להמתיז שנתיים
על מנת שיושג נצחוז האמת על השקד.
בנסיבות אלה רשאים אתם בהחלט לשעה
של קורת רוח ונאוה.
אליהו אמיר ,טבריה
מתור כתבות העולם הזה הצטיירה לעיני
במרוצת הזם! דמותו השלילית של יחזקאל

— ---------------------------------

למרות הבצורת

בקשר למאמרו של העורר על פנקס ה
זיהוי )העולם הזה  (1075יש לי מספר
הערות .אפישר להניח בי ראש הממשלה,
בחשבו כי איז להדפיס את האותיות ה
ערביות בפנקס הזיהוי ,יכול וחייב לדוז
בעניו זה בישיבת הממשלה ולא להפגיז
בפומבי לאחר מעשה .בי הפגנות עורכים ייא
אנשי שררה .אולם אסור ופסול הוא לנציי
עובדה זו כחומר לליבוי רגשות איבה .כמי
בז ברצוני להעיר ,להנחה התמימה בדיר
האפשרות להפוך את ערביי ישראל למרכז
רוחני של העולם הערבי .הגבול ביז מדינה
ישראל לביז העולם הערבי אינו חומה
סינית .הערבים במדינה יונקים את חש•
ראתם מז העולם הערבי המקיף .שום שיפור
המרי או •שויוו אזרחי ,חברותי ופוליטי
לא יועילו לטשטש את המבדיל בינינו י
אשר שדמן ,בנימינה
בינם•
_לפי פנקס הזהוי .במו כז ברצוני להפנות
תשומת ליבבם לבעיה נוספת .כל האיברים
אצלנו סובלים מנזקי הבצורת השוררת ב•
ארץ .למרות זאת הגיעו לירי הפלחים אז
הרות ,בעברית ולא בערבית ,לשלם מפרעות
למס ההכנסה .במקום לקבל פיצויים ותמי-
כות .מבקשים נם בשנת הבצורת טיפים אני
פונה לאהראים •שיטפלו בעניו זה ביב מייא
רחמים ובחוקים יותר קלים וצודקים.
י .סלמן ,עיבלין

לשייע אין מושיע

מודל ירימי 1 1948 -־1958
אלא משקה חריף הרבה יותר׳ המיועד ל־
טאנקים .בקיצור ,זה היה בקבוק־מולוטוב,
תוצרת עצמית .אני יודע זאת ,כי אני הוא
האיש המחזיק בבקבוק .הבחור השני בת־
מונה הוא חברי מאז ועד היום ,אברהם
ביבאם .התמונה צולמה בתש״ח ,עת שירת
נו שנינו ביחידת חיות הנגב.״
אברהם נפצע בקרב אישדוד ,ידו השמא
לית נפגעה קשה .כיום הוא נכה מלחמה ,ה
עובד כפקיד .הוא נשוי ואב לילד .ירימי
עצמו נשוי אף הוא ,עובד כנגר בסולל
בונה.
אולם זה עוד לא הכל .היתר .צפויה לנו
אפתעה נוספת .מסתבר כי ירימי הוא גם
בעל הזקן המגודל והכובע האוסטרלי ,ש
תמונתו הופיעה על שער גליון העשור ,ל
אחר שהוצאה מתוך ציור גדול יותר של
הצייר בלום.

סמזביס
קציר ניצחונות האמת של עתונכם־עתונ
כולל סתימת הגולל על עתוז הרפש ריט
הביא לנו ,קוראיו של העולם הזה ,רגש י
סיפוק .וכר עמדתי עם הגליוז האחרוז בי
ליד המראה ,ואמרתי לעצמי :גם לי
חלק בנצחה האמת הואת.
יצחק בר־כוכבא ,ידוש?

במדינה .הכלל ״כל המציל נפש אחת מיש
ראל כאילו קיים עולם מלא׳ /היה צריד
לעמוד ננד עיניכם.
שאול זוהר ,באר־שבע
פרצופה של קבוצת עסקני החצר של בינ׳י
נחשה בפעם נופפת .אבוי למדינה אם אלה
מתכוננים לדישת את מקומו של בינ׳י.
ע .גולדברג ,תל־אביב
למרות שאני חייל בשירות חובה בצה״ל,
הוצאתי מדי שבוע חצי לירה מתקציבי
לרכישת עתונכם .וזאת טישוס ■שפעם אחת
נפל לידי גליו! של רימוז .החלטתי אז,
•שאם מסוגלים השלטונות ללחום בכם באמ
צעים פסולים כאלה ,חייב אני לעזור לכם.
עתה .כ׳שהתפוצץ רימוז ההפחדה ,אני בטוח
שתובלו בשקט להסתדר גם אם אקרא את
עתונכם בחדר התרבות היחידתי.
רב״ט מ .ז ,.צה״ל
טועים אתם בהערכתם ,כי רימוז היה נשק
התקפה נגדכם .זה היה נישק הגנה של
המשטר.
יוסף שוורץ ,תל־אביב
את מי מעניין רימוז? התאכזבתי כש־
הקדשתם לו כל כר הרבה עמודים בעתונכם.
רשימה קטנה במדור ״עתונות" ,היתה מס
פיקה להזכרת נשמתו הדלה של העלוז.
יהושע נחמני ,חיפה

ערר לכוח ,והשימוש בו יקיים רק אצל עמים
פרימיטיביים .הבה נסתכל וניווכח כי במקו
מות בהם חוסל הסימשל הצבאי )כמו למשל
אצלנו ,בעכו( כמעט ואיו זכר לקומוניסטים.
וידוע טוב מאוד שהלחץ והרדיפות אשר נג
רמו ליהודים בנולה ,הם שעוררו בהם אה
הרגש הלאומי .הדהד היחידה לחיסול ה
קומוניזם ייז ערביי ישראל היא חיסול
הטימשל הצבאי.
אברהם בירומי ,ענו
הצדק בטענתכם ,בי מאורעות ממיז זה
מגבירים את אהדת הערבים לטק״י .למרור,
שאינני חבר מקי׳י ולא נטיתי מעולם אחרי
התורות המרבסיסטיות ,אהדתי נתונה ה
פעם לקומוניסטים .המצב ביז הערבים ב
מרינה הניע אל קצה גבול הסבל ,ודעת
הקהל היהודית שותקת לגמרי .מאמיז אנו
כי ,וכמוני נם רבים ,כי רק אם יצליחו
הערבים להרעיש את הארץ יתבז פתרוז של
צדק לבעיות המיעוט הערבי.
סלים נ ,.נצרת

אלוהים אדירים ,מדוע שתקתם כל הזמן?
כיצר יכולתם לא לגלות לאזרחי המדינה
איזו ערימה של פחי וזהמה ,של צביעות
ורקבוז ,מתגוללת בחוצות ,ביז עמודי ה
שביעו! רימוז )העולם היה  ?(1076איני
סבור שטוב עשיתם ששתקתם .כי למרות
שאנשים נזהרים בררד כלל מלגעת בזהמה,
למרות שתפוצתו של ניר הרפש היתה אפ
סית ,אולי הצליח להרעיל מספר נפשות

טהר .אף על פי בז ,באישר ראיתי אותו
צלוב על גבי •שער תעתוז ,בלוויי הכותרת
״סהר עף״ ,ראיתי בזה הכשלה •של ארם
כוישל ,והתייצבתי באופו אינסטינקטיבי
אריה לבנה ,רמת־גן
לצידו■ • .
הנני להזדהות איתכם בכר■ ,שעל כזר בכור
•שיטרית להתפטר מתפקידו הרם .לפרק את
מישרה המישטרה ולישבצו במישרדים אחרים.
מאחר והנבחר והמייצג היהיר ישל  65אחיו
מאזרהי המדינה הוא אייש •שקולו נישמע
אחרוז ,ואישר אינו אלא כלי־׳שרת בידי אח
רים ,בדאי ׳שיניח את מקומו ואת תפקידו
ע .ויקסור ,חולון
למיישהו אחי•
מה ייש לבם עוד להניד? רציתם ׳שסהר
ילד? הוא הלך .רציתם ׳שיפרקו את היש.א?.
פרקו אותו .רציתם ׳שרימו! יסנר? נסגר
בבר .רציתם ישמוסינזוז ידפק? נדפק כבר.
מה אתם עוד רוצים? תנידו מהר ,לפני
הבחירות ,אחרת עלולים לאכזבכם בפעם נו
ספת.
תמר אשל ,תל־אביב

עלי עשור

הצטערתי לקרוא בכתבה •שפורסמה בגליוז
האחרון כי ׳שבחתם את עבודתי בוועדת הע־
שור ,תור המעטת הישגיהם •של חברי ל
ועדה ו׳של המנהל הכללי ,אלוף־מ׳שנה דוד
ניב.
פעולת ליל העצמאות ובמות הבידור וכלל
החגיגות ,הנז פרי של וועדה שלמה ואלפי
פעילים בכל הארץ ,ולא פרי יוזמתו או פעי
לותו ישל אי׳ש בודד אחד.
יעקב אגמון ,תל־אביב

אין ערף לכוח

במדור מכתבים )העולם היה  (1076תחת
הכותרת ״דם בנצרת״ ,קראתי את דבריו
של הקורא נ .סיאני מחיפה ,והייתי רוצה
לענות עליהם .חו׳שבני שמר סיאני טועה
בהחלט ,בדרשו לשים קץ בכוח לסכנה ה
קומוניסטית .אל לנו לשכוח שאנו נמצאים
בתקופה מתקדמת במאה העשרים ,תקופת
הספוטניקים ושלטו! השכל .בימינו איז עוד

׳שחצנותו •של ׳שייע גיור מנסה כנראה
להשכיח את אישר אנחנו לא שכחנו• :שני
המשחקים הברומליים של מכבי תל־אביי ר-
היפה ,אשר חרף עדינותם של שחקני קבד
צתו היהירים ,היו נאלצים לרדת מהמגרש
בעירתה ובחסותה של המשטרה ,מול תגי-
בתו הסוערת ישל הקהל החיפאי .כאוהד
כדורגל לשמו האמנתי ששחקו הנבחרת ה
לאומית. ,העומד בפני הוצאת ספרו ,יגלה
לפחות כלפי אשף הכדורגל צ׳יקובסקי יחס
ספורטאי וכבוד .צ׳יקובסקי הוא שחקו אשר
נבחר על-ידי גדולי העתונאים בעולם ביז
 1נ הבדורנלניס הנדולים של כל הזמנים,
בעוד ש׳ש״ע נלור לא היה אפילו ייז
משה כרמלי ,חיפה
המועמדים.
אחרי שקראתי את כתבתו האחרונה של
שייע נלזר ,.מפצח העכוזים״ )העולם הזה
 ,(1070פשוט לא יכולתי להתאפק ונאלצתי
קכתוב לכם מכתב זה ,ואיתכם הסליחה אם
הוא הריף כמקצת .אפנה מספר טילים לשייע
בכבודו ובעצמו .ידוע לכולנו ,שייע ,שאתה
השחקן ״ההונז״ ביותר שנברא עלי אדמיה
אינך מסמל להרע אפילו לנמלה על המנריש'
רק בדרד אנב בעטת בעיטה מאוד לא
הוגנת בצ׳יקובסקי ,ובדרר מקרה ניסית גי.-
לבעוט בשוער הפועל חיפה כשהכדור היה
בידיו .למזלכם שיחקתם עם  12שחקנים
ועם הרוח .לא אתה הוא שהכנסת את ישני
השערים .אחד מהם
הרות .הכנים השופט ואה
השני הכניסה
ועוד הערה קטנה בקשר לפרטיות שאתה
מרבה כל כד להזכירז .ובכז ,שייע יקר,
אילו ה-ית אחה מקבל את הפרמיות יש
 ? ,״״ • 0שחקני הפועל חיפה ואוכל כדורגל
שבעה ימים בשבוע כמוהם ,היית מזמז נו־
טש את השדה .אנב ,שכחת לספר לקוראיה
מי ׳שילם את המניה שלד באשד.
אשת שחקן ,תל־אביב
תשובת שייננ לאשת השחקן :״את המניה
שילמתי בעצמי ,גברתי היקרה ,בעבודת שעות
נוספות ובהלוואות .חוץ מזה ,ממתי מתערבות
נשים בכדורגל? זה עסק של גברים.״
במדור תצפית )העולם הזה ; (1075י•
באתם את ירידת קבוצת הכדורגל של הפועה
כפר־סבא מהלינה הלאומית ללינה א׳ .ואבז
נגזרה הנורה על קבוצה וו ,שלא השתתפה
בקנוניות המכירות של סוף העונה ,לנשור
זהו שכרה של קבוצה ,שהלכה ידהר הישרה
למרות ׳שבשני•□ ממשחקיה האחרונים י־לה
לקנות ארבע נקודות ,שהיו מצילות אותה
מירידה .זכורה לנו עור הקנוניה של סוף
משחקי לינה א בשנה שעברה ,כשנערד מבחן
חוזר לאחר מכז .מקוה אני שכעתוז לוחם
לצדק וליושר תלחמו את מלחמת קבוצת
השרון האמיצה ,שזו לה הפעם השניה לרדת
מהליגה הלאומית .יש לדרוש עריבת טבח!
ביז אריע הקבוצות האחרונות של לינת
הבזיונות ,שכל דמיוז בינה וביז ספורט
י
אינו אלא מקרי בהחלט.
מרדכי דן ,תל־אביב
הייתם הראשונים שהתריעו על הקג
במשחקי הליגות לכדורנל אשתקד וה
מדוע הישתתקתם לפתע? האם משום שהי׳
המקופחת היא קבוצת הפועל? אם נם אתם
ה׳שלמתם בבר עם המצב העכור בכדורניי
כנראה שאפסה כל תקוה לשינוי המצב.
יהושע בירן ,נתניה
אל ימהר הקורא בירן לקבוע מסמרות ,לפני
שיקרא את מדור הספורט בגליון זה.
העולם הזה 1077

