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בע״ם. הזה העולם :לאור המוציא
 .62239 טל. ת״א, בעיים, שהם משה ופוס

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

 בכיר: כתב
תבור אלי

המערכת: צלם
הרו אריח

 המערכת: חברי
,נלוו, שייע בר־דיין,  גלילי. נלורףילילי שייע בר־דיין, מנשה

 חרמת, אברהם ורר, רותי הורוביץ, דויד
 סביו, אביבה מסים, אלכם מנצור, וומאללה

הרו. שלמה ו, ב י ה עמום

 הראשי: העורך
אבנרי אודי

 המערכת: ראש
בהו שלום

תבנית: עורך כיתוב: עורך
צור אחרון השת סילבי

 משנה: עורך
איתו רוב

 אחד הוא ציבורי. פקדון הוא עתון בל
 די' החברה של ביותר החיוניים מכלי־הקשר
 אנשים בידי אמנם מסור הוא דמוקראטית.

 מבעליו דורש הוא אולם פרטיים, וגופים
תחושת־אחריות. של מאד רבה מידה

 הוא העורך על המוטלים החובות אחד
 מה לו שיש חוג או אדם שכל לכך לדאוג
 הה׳ אל להגיע האפשרות לו תהיה לומר,
 הדמו־ החיים בסיס שהם הרחבים מונים

 בעל הוא הדבר העורך לדעת אם קראטיים.
 לקוראיו. כך על לחזח עליו ציבורי, ענין
 להעמיד צריך הוא בכך, משוכנע אינו אם

 בו למערכת, המכתבים מדור את לרשותו
 דבריהם את להביע החוג או האיש יכולים

 ביותר, הקיצוני במקרה אולם אחריותם. על
ה או האיש אחרונה: שלישית, דרך פתוחה

 לשלם והמוכנים משהו, להגיד הרוצים חוג
מודעה. לפרסם יכולים זו, זכות תמורת

ב הגון, עתון בכל מאליו מובן זה כל
 זו, במערכת אנו, דמוקראטית. חברה כל

 מעולם שקט. במצפון זאת לומר יכולים
 למערכת, כלשהו מכתב לפרסם סירבנו לא

 היה אפילו כלשהו, ציבורי ענין בו שהיה
 וכמובן: לדעותינו. לחלוטין מנוגד תוכנו

 בתשלום מודעה לפרסם סירבנו לא מעולם
 בעלי- אחריות על כלשהי, דעה להביע שבאה

 הוצאת בדבר היתד, לא עוד כל המודעה,
זולתם. על דיבה

★ ★ ★
 יוצא־דופן הוא הזה העולם כי נראה אך

ה אין העתונים בשאר ישראל. עתוני בין
 בכמה להיפך, וכלל. כלל מאליו מובן דבר
הגמור. ההיפך מאליו מובן מהם

 גורם הציבורית לזירה נכנם שעבר בשבוע
ה ״הפעולה לעצמו הקורא חדש, רעיוני

 המצב על דעתו את במדינה). (ראה שמית״
 אותה במודעה, ניסח השמי במרחב הנוכחי

 עתונים: בחמישה בתשלום לפרסום מסר
 ידיעות פוסט, ג׳רוסלס הארץ, הזה, העולם

 היה הלאה שקרה מה ומעריב. אחרונות
מאד. מפתיע
 ללא המודעה את פירסמו עתונים שני

 (ש־ אחרונות וידיעות הזה העולם היסוס:
קי באופן המודעה מדעות הסתייג עורכו

 נגד מאד עויינת כתבה פירסם ואף צוני
 תחילה עיכב קשות, התלבט הארץ בעליה).

 כאשר מיד סולק המכשול אך הפירסום, את
הראשי. העורך התערב

 מפי של המוסווה הבטאון פוסט, ג׳רוסלם
 כי לבסוף הודיע שעות, כמה התלבט א״י,
 לא הוא המודעה. את לפרסם רב08 הוא

ארו כתבה פירסם יום באותו בכך: הסתפק
המודעה בעלי נגד ביותר ומשמיצה כה

 קטעים כמה ציטט אותה, פירסם לא שהוא
 והשמטת מגמתם סירוס תוך המודעה מתוך

 הרושם את ליצור כדי חיוניים, חלקים
קומוניסטי. כרוז זהו כאילו
 פוסט, ג׳רוסלם כי ממאיר, צעד זה היה
 כיום הוא זעירה, תפוצה בעל אמנם שהוא

ה בשפה. המופיע במדינה היחיד הבטאוך
 ללא במישרין, מגיע זו ובצורה — אנגלית

 הדיפלומטים לעיני במנגנון־תרגום, צורך
חופ תנועה בפני זה בטאון חסימת הזרים•

 זדונית כחבלה כמוה רעיונות, של שית
 חשוב אך קטן ציבור אל להגיע באפשרות

זה■
 המודעה, את לפרסם בכלל סירב מעריב

נימוק. ציון ללא
★ ★ ★

 אלה נכבדים עורכים רוצים מה תמה אני
 הוא בידיהם, מחזיקים שהם זה נשק להשיג.

פיפיות. חרב
 זרם את להפסיק אי־אפשר ,20ה־ במאה

 אם בחוץ־לארץ. ולא בארץ לא הרעיונות,
סו למחשבה, ומעוררים מעניינים הרעיונות

 ולידי בישראל, אדם כל לידיעת להגיע פם
 המתעניין בחוץ־לארץ, ועורך דיפלומט כל

השמי. במרחב בנעשה
 דעות, להשתיק זה מסוג נסיון אולם

 בארץ יימצא לא אם בבעליו. להתנקם סופו
תמו אפילו המפרסם, בלתי־תלוי יומי עתון

ציבו מעמד בעל חוג של דעות תשלום, רת
 יומי עתון להקמת בהכרח הדבר יגרום רי,

 המפסידים. יהיו והסרבנים חדש, בלתי־תלוי
 הדובר־ הקהל אל להגיע אי־אפשר ואם

 של בסופו יוקם הקיימים, בכלים אנגלית
חדש. כלי בהכרח דבר

למצי אופיינית כה שהיא כולה, הפרשה
 מלמדת הציבוריים, חיינו של המורעלת אות

 קיומו חשוב כמה עד אחד: דבר רק אותנו
 זה, שבועון קיים עוד כל הזה. העולם של
 — במדינה רצינית דעה שום תושתק לא
 דעה לא וגם לעורכים, הקרובה דעה לא

 ואנחנו יקר, פקדון זהו לרוחם. המנוגדת
האחריות. הכרת במלוא עליו נשמור

★ ★ ★
 חד־ בצורה לי הוכח שוב השבוע אגב,

ל להקשיב דואג מסויים שמנגנון משמעית
 את מראש ולברר שלנו, הטלפון שיחות

הבא. גליוננו תוכן
 דבר רק הוא זה בענין לי שחורה מה
 זה מנגנון בעלי ישלמו לא מדוע אחד:
 כמו בגליון, יש מד, לדעת כדי פרוטה 500
 את מהם לגבות אפשר ואיך אחר? אדם כל

הכסף?

מכתבים
ההשתלבות שלבי

 העורר, ממאמרי כמה על להניב ברצוני
 לאור ישראל מדינת של במצבה הדנים

איב אלה במאמרים מסביבנו. ההתרחשויות
 — תרופה הציע ונם מצבנו את העורר ה!

ל בהחלט מסכים אני במרחב. השתלבות
 אני נימוקי: ואלו לתרופה. לא אר אנליזה,

 השתלבות של אפשרויות שתי רק רואה
עצ על נשמור שאנו היא האחת במרחב:
המ עם פעולה ונשתו* וריבונותנו, מאותנו

 האפשרות אותנו. שתסובב הערבית דינה
 ועל עצמאותנו על שנוותר היא השניה
 אלה השכנה. במדינה למחוז ונהפור צבאנו,

 וש־ רואה, שאני היהירות האפשרויות שתי
המ תסכים לא לראשונה טובות. אינו תיהז
אותה תבתר במרכזה שבדיוק הערבית, דינה

ואי בה, לבגוד העלולה זרה מרינה לשניים
 להסכים. לנו אסור השניה לאפשרות לו

 להשתלב שניפתה צ׳כוסלובקיה, של נורלה
מיל של וגורלם היטלר, של החדש״ ב״סדר

 במרחב השתלבו הם שנם עמנו בני יוני
לקח. לנו לשמש צריכים הגרמני,

קרית־אונו בלסברגר, אברהם
המה עם עלינו, המאיימות הסכנות נוכח

 מחדש ועלתה צפה במרחב, החדשות פכות
ש ההסדר בעית יותר אקטואלית ונעשתה

ה עסי ביז ישראל של מקומה את יקבע
 רוקא. זו בעיה של התעוררותה עצם אחור.
 של לקיומה סכנה שנשקפת שעה זו, בשעה

 כפי במרחב, ההשתלבות בי מוכיחה ישראל,
אפי הוזז, העולם דפי מעל מתבטאת שהיא

ה• הריהי אידיאל, בבחינת איננה אם לו

ל הסכנה את לסכל היכול היחיד פתרו!
מדינתנו. קיום

תל־אביב הר־פז, ד.

ל בנוגע בהשקפתכם רבים חידושים אי!
 לטדי תמימות תכניותיכם המרחב: בעיות
 משחרר ואפילו היות ביצוע, בנות ואינן

 בראשו יעלה לא אל־נאצר עבד נמאל המרחב
 דברים על שדיברתם זם! כל לה!. להסכים

 כשמסביב עתה, אולם ניחא. היפוטטיים,
 שאינן בתכניות באים אתם הסער, יהום

 לרוצי רק אלא לישראל להועיל עלולות
 החושבים כרושצ׳וב. נוסח המרחב טובת
 יכרות שנאצר קט, לרגע לעצמכם אתם

 לעבור לו, בהינת! ישראל עם שלום ברית
עמ לא עדיי! כלום לעיראק? היבשה בדרד
 האנטי־ הנל על רוכב שנאצר כד על דתם

 האנטי-אים- הגל על מאשר יותר ישראלי
פריאליסטי?

תל־אביב זכאי, מ. ד״ר

 לא ונם לקומוניסטים אהדה כל לי אין
ה דוקא אולם למיניהם, אחריהם לנרורים

 הכוהות להוצאת התביעה כי לי נראה פעם
 שהתנגד אדם כל צודקת. היא האמריקאיים

 ההונגרי, המרד בשעת סובייטית להתערבות
 מה המארינ׳ם. לפלישת גם להתנגד חייב
עו היתה החרות תנועת לו אומרים, היינו

דמו בררד לשלטון הימים מ! ביום לה
 על לותר רוצה היתה שלא ומפא״י, קרטית,

 או מנאנה פולשים מזמינה היתה שלטונה,
 לי נדמה שלטונה? על להג! כדי מבורמה
ית ביותר הטובים המפא״יניקים שאפילו

לכד. נגדו
חיפה לוגר, מרדכי

 (העולם רבתי״ ״כנען העורף של מאמרו
 עשר לפני למצב מתאים היה )1085 הזה

 היו שלא גורמים באיוור שלטו כאשר שנים,
השו הערות בי! הפרידו לעמיהם, נאמנים

 את סותר העורר ישראל, לנבי ומשלו. נות
 ועם במרחב להשתלב שעליה באסרו עצמו
מדי בי! הפנימיים בסכסוכים להתערב זאת
להשתל המוקדם התנאי הרי כי ערב, נות
 ואי־התערבות ניטראלית נישה הוא בות

פנימיים. בסכסוכים
ירושלים מועמר, אליאס

דוהרת הבחשה
התפר )1086 הוה (העולם תצפית במדור

 סיעות בי! מתנהל סורי טשא־ומת! כי סם
 פרישתו בדבר נתניה, בעירית וחרות הצ״כ

 הנני האום. מאיר מר המועצה חבר של
 זוהי כי יתכז זו. ידיעה בתוקף להכחיש

עס מבי! למישהו עצמו, דהרי של הצעה
 הנ״ל עיון. לשום זכתה שלא הצ״כ, קני

ש שונות, הצעות לזמז זמן מדי מפריח
 עצמו את לטהר נסיו! הוא הבלעדי תפקיד!

ה בו שנת! האימון והפרת הבגידה מכתם
תים!. יוצאי ציבור ובעיקר הנתניתי, ציבור

המוניצי הועדה יו״ר צור, הלל
נתניה החרות, תנועת של פלית

הקומיסארים
 את כשקראתי עיני, למראה האמנתי לא

 ונתן חפר חיים המשוררים של תגובותיהם
 הקומי- אודות בכתבה לנילוייכם אלתרטז
 שיריהם השמעת את שאסרו לתרבות, פארים

בדברי ההלקאה־העצמית ).1085 הוה (העולם
שי שכתבו על החרטה נימת בצירוף הם,
 הקומיסא- את ליצל!, רחמנא שהרגיזו, רים
דו תופעות בדיוק הזכירה הישראליים, ריס
 החצר משיורר אם הסובייטית. ברוסיה מות
אפשר שכזאת, בצורה מגיב אלתרט! נתן

הררית חיה

האמי לדעותיו קרה מה אולם להביז: עוד
חפר? חיים של צות

רמת־גן בלום, יהודה
והש בוחם את טעריר שאני משום ״דווקא

 יפשיר שרצוי לי נרמה שירים, של פעתם
 יותר יופץ לא המיוחד, תוכנו בשל זה,

 על במכתב־תנובה חפר חיים כתב מדי,״
 ובעצם בקול־ישראל. שירו השמעת איסור

 סרטים, ומקצצים מגבילים אם צודק. הוא
 מציע אני שירים? גם יגבילו שלא מדוע

 שיר, כל שתבדוק מיוחדת צנזורה להקים
ששי ותדאג לו הראויים לאנשים תועידנו

 אלא טדי, יותר יופצו לא מסוימים רים
 יש למשל, כד, אנשים. של מוגדר בחוג

 סביר צדוק של שירו ׳סירת את להתיר
 מדרום הגרים לאנשים רק דרומה ירדתי

 נהירה של סכנה צפויה אחרת לבאר־שבע,
 רק ישירו אדום סלע את לנגב. המונית
 רפואיות תעודות בידם שיש נכים, אנשים
 את גם לפטרה. ללכת מסוגלים שאינם
 במועדונים רק לשיר מותר יהיה התקווה
 עולה אינו בהם הנוכחים שמספר סגורים,

 ״עוד המלים אולי יודע, מי שלושה. על
 מכו- חופשי״ עם להיות תקוותנו אבדה לא

הקומיסארים? נגר מרד לחולל גלות
ירושל־ס פלץ, מנחם

ה דברי על להניב מחובתנו רואים אנו
מאר ובראשי העשור בועדת שהטלתם זלזול
 ברשי- ניב, דויד ומר קולק טדי מר גניה,
 הוה (העולם בדליה המחולות חג על מתכם
 על דברים שפרסום להדגיש, למותר ).1085
 מבלי בלבד, שטחית חיצונית התרשמות סמר

ציבו עבירה מהווה אמיתותם, את לבדוק
 הם שהדברים וכמה במה אחת על רית׳

אמת. של שמץ נטולי
 העשור ועדת עזרת אילולי היא: האטת

ה חג את השנה מקיימים היינו אם ספק
 ובאותו תנופה באותה שלא ובודאי מחולות,

 בלבד זו לא העשור ועדת שקוים. היקף
 האמנותית, התכנית הכנת במימון שעזרה

בהג רבים מאמצים השקיעו שאניסיה אלא
 בא־בוח רבים. ביצוע בשטחי לנו עזרה שת

 על- שנדרש ככל לרשותנו עמד העשור ועדת
 עבד הכינוס שלפני האחרון בשבוע ידנו,

 היה ניב דויד מר ואף בדליה. יתד איתנו
ה שלפני האחרונים בימים בדליה עמנו

 קולק טדי שמר לציין, למותר אולי בינום.
ובמהי בהבנה מבקשותינו בקשה לכל נענה
ב זאת, כותבים אנו להוקרה. הראויים רות

 לנו שיעצה העשור, ועדת של לרצונה ניגוד
 דברים לקרוא לנו היה צר בי להניב, לא
 רבות בהם שנעזרנו אגשים על נכונים לא

ה מלב לעקור לעצמנו חובה רואים ואנו אלה. דברים קוראים
דליה הקיבוץ, מזכירות

 מזכירות של מכתבה את לקרוא יותר צר
 העשור ועדת שאיש הוא נבון דליה. קיבוץ
ב אחדים ימים עבד כבירי (״מוסה״) משה
 אך האחרונות, הארגון בעיות בפתרון דליה

באר למעשה השתתפו קולק ולא ניב לא
 העשור*כולה שועדת ובוודאי החגיגות, סי

 מזרה בהגשת רבים ״מאמצים השקיעה לא
 מאמץ את לא ואף רבים,״ ביצוע בשסחי

 בהשוואה ביותר, הקטנים והביצוע המחשבה
מז גם שלה. האחרים הכשלון מפעלי לכל

 היא אולם זאת, יודעת דליה קיבוץ כירות
 יענה לא קולק טדי שסר כנראה, חרדה,
וב בהבנה מבקשותיה בקשה לכל בעתיד

להוקרה. הראויים מהירות.

גלויה הצלחה
ה הטפת הררית? מחיה רוצים אתם מה
 )1086 הוה (העולם לה מטיפים שאתם מוסר
 שני ומצד אחר, מצד לכם מתאימה אינה

שהתמו חושבת אינני לה. ראויה חיה אין
 תמונת היא חשוף בנב מופיעה היא בה נה

 למדי, אופייני פירסומת צילום זה עירום.
כו ולהיות להצליח רוצה שחיה ובמידה

המקו לפירסומת להסתגל חייבת היא ססת׳
אליה. תסתגל לא הפירסוטת כי בלת,

תל־אביב אדלר, שפרה
 לתפ- וזכתה החזה את חשפה שפיר זיוה
 חיה בהוליבוד. קטנים סטאטיסטיים קידים
 רא־ לתפקיד וזכתה גבה את חשפה הררית

 ?חצי מסכימות שהיו בחורות מכיר אני שי.
 להניע ובלבד הצדדים, מכל ערומות טלם
 ואח, לעומת אבל אלה. שחיים שהגיעו למה

 חצי־ תצלומי רואות כשהן חמם זועקות הז
ישראליות. שחקניות של עירום

פתח־תקוה קולר, ב.
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