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 משנה: עורך
איתן דוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
זקי בשת פילבי

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כתו שלום

 .26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולמפרס״. : למברלוים מען .136 ד. ת.

בע״מ. הזח תעולס :לאור המוציא
 .62239 מל. ת״א, בע״מ, שהם סטה דפוס

תל־אביב. ובניו, סופל זוז : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערבת

המערכת: צלם בכיר: כתב
קרו אריח תבור אלי

המערכת: חברי
 נלילי. לילי נלזר, שייע בר־דיין, מנשה
 הרמוז, אברחם ורר, רותי הורוביץ, רויד

 במי. אביבה מסים, אלכם מנצור, עמאללה
קרו. שלמה קינן, זמום

 כד על־ידי לקנות חושבים אתם האם לצידה.
המהפכה? בעולם סקומבם את

תל־אביב גרביצקי, אל•־
אה ננד הרינול האשמת כאילו רגירסה,

 פירסום את למנוע במטרה בוימה, כהו רון
 הערבים נסיונות הכשלת על והנילויים ספרו

 מיחס שמישהו סבור אינני מגוחכת. לשלום,
 20 לפני שנעשה שלום לנסיוו רב ערד כיום
 או אל־חוסייני, אמיז המופתי על-ידי שנה

 שלני־ ונודאי ערביים' מנהיגים שהם איזה
 מתפרסמים, היו גם לו היתה, לא אלד, לויים
 להיפר, הקהל. דעת על מכרעת השפעה שום

 של שלום הצעת בו־נוריוז דחה באמת לו
 בטרם עוד המלחמה, לפני אל־חוסייני אמי;
 ושונא־ הנאצי פרצופו את המופתי נילה

 ראיית על אוחו לברר רק אפשר היהודים,
הנולד.

תל-אביב הרשקוביץ׳, ם.
..  יוסף ״למרחב' לכתב בקשר טעיתם .
 איש־הקשר הוא כי טענתם בכתבתכם פטטז.

 האיש הוא וכי ״למרחב״ בתור השב. של
שהו כפי לעתונו, הכתבה את הכנים אשר

 לש.ב. קבוע אחד איש־קשר איו ובכן: פיעה.
 איש־קשר אינו בוודאי פטטז ויוסף בעתוננו,

 לאחדות־ טפלנת חבר אינו גם הוא כזה.
 את אי־פעם ראה אם מסופק ואני העבודה
 לא נם הוא הבטחוו. שרותי על הממונה

לעתון. יריעה אותה הכנים אשר האיש
תל־אביב ״למרחב״, מערכת חבר

 מחמוד הקורא של מכתבו אד זאת. דחיתי
 הם־ ),1102 הזה (העולם טנ׳לנ׳וליה חמרן

 אותו שנם מקווה ואני לו להשיב ריצני
 חמדו מחמוד לו. ישיב כתב עליו סטודנט

 הממשל את שיחסלו רוצה אתה כיצד היקר,
טרנלים בתוככם נמצאים עוד כל הצבאי,

 רבים המדינה, בתור הערבים, ובכפרי רבים
בטחו חוטר בהשנח לאויבינו העוזרים הם
 קראתי טנתבד, הופיע בו היום למחרת ני?
 שאספו בנליל ערבים מרגלים תפיסת על

הסורי. המודיעין עבור חומר
הצבאי. הממשל למרות נאסף זה חומר

 אוספים היו כיצד מחמוד, איפוא, לר תאר
 הייתם הצבאי. הממשל לולא החומר את

 עושים והייתם תל-אניב ברחובות מסתובבים
 במקומו אני היקר, מחמור בעיניכם. כטוב

 הממשל היסול את לבקש מתבייש הייתי
מרגלים בתוככם יושבים עוד כל הצבאי.
 הצבאי שהממשל הרי במרינה, לחבל המנסים

 המרגלים את אתם חסלו יחוסל. לא לעולם
הצבאי. הממשל את יחסלו ואז

תל־אביב אהרון, עזרא
פגי על חמדו, מחמוד של הקטן סיפורו

 בעיני. חז מצא היהודי הסטודנט עם שתו
 עם לבוא רוצת הייתי — מדוע לבאר בדי

בס נילי חמדו, מר מכתבים. בקשרי חמדו
 נילי את רואה הנר ובאם עשרים, ביבות

 או בעברית מכתבי, על נא השב כמתאים
 זה מכתבי אכתוב שלא נא ראה בערבית.

בינינו. קשרים לקשור נו ויהא לשוא,
רמת־נן פז, אורי

 צלם על הסיפור את שקראו אלה בין
 והיגר שהתנצר קאופמן, האנס העתונות

 היה ),1097 הזה (העולם לארצות־הברית
 מכתב הגיעני השבוע עצמו. קאופמן האנס
 נשאר זאת בכל כי מסביר הוא בו ממנו,

 מפרסם אני הארץ. עם קשר של רגש בו
 שהוא משום מכתבו, מתוך הבא הקטע את
היש חיי של משעשעת תמונה מצייר גם

בניכר: למיניהם ראלים
 שהנום־ שום, הרבה כך כל אכלתי ״הערב

 חגורת סביבי השאירו התחתית ברכבת עים
 ננעצו רוזיי־ד,חלחלה ומבטיהם ניכרת, בטחון

 נסית קפת את פתחו הערב כי כסכינים. בי
 המאורע את לכבד והחלטתי ניו־יורק של

במע פניתי חגיגית. מזרחית סעודה באכילת
 שם ,100 ורחוב 90 רחוב בין ברודביי, לה

מבו לא ישראלית מושבה במהירות מתהווה
טלת.

 וחצי, שנר, לבני לניו־יורק הגעתי ״כאשר
 ורחוב ברודביי בפינת סנטור, קפה היה
 העובדה מלבד אך כאן. הישראלים מרכז ,96

 לא האנגלית, על שלטו ואידיש שעברית
 ואם בתפריטו אם — במאומה המקום נבדל

 ואז, יורק. ניו של המסעדות מיתר — בשמו
 ברודביי בפינת המרתף נפתח שנה, חצי לפני

 עבריות באותיות כתוב השם כאן !91 ורחוב
 את מכסים ישראליים הווי ציורי ואנגליות,
 והאוכל ציון משירי מנגן פטיפון הקירות,
 מסעדה שום אשר ממעונים מורכב המוגש
 בתל־ הים ושפת מוגרבי כיכך בין הגונה,
בהם. מתביישת היתה לא אביב,

 חנוכת לפני פנויה, שעה לי ״נותרה
 והזמנתי בהמרתף התיישבתי כן על כסית,

 החלטתי אחריו לתאווה. מעדן חומוס. מנה
 מנה כל עם נפלאה. כן גם טחינה. על

 והאמינו — מחוממת אמיתית, פיתה קיבלתי
 בתל־אביב כף. או מזלג ללא — לאו או

 שבועון (עורך לזר פעם לא אותי חשבו
 אף שנדי, 15מ־ למעלה. עבדתי עמו מסויים,

 גויית) סבתא איזו לי אין אם אותי שאל
 כאן, אבל שלי. האכילה מינהגי למראה

 יכולתי אטרקציה. ממש הייתי בהסרתף,
בטכ שעוררתי, הכללית בהתפעלות לחוש
 לסיום הטחינה. את חיסלתי בה הנקיה ניקה

לרא וכאן, ששליק. מנה הזמנתי הסעודה
 הנוהג מן הברוקלינאי הנוהג נבדל שונה,

 אם אותי שאלה המלצרית האמיתי: המרחבי
 חצי־ מאז, מבושל הששליק את רוצה אני

 סתם הזמנתי כאילו — אדום או מבושל
רגילה! ניו־יורקית במסעדה סטייק

 נראו רובם מישראלים. המה .המקום
 וע־ המעומלן צווארונם עם בלתי־משלימים

 שלא ביניהם גבר כמעט היה ולא ניבתם,
 גרוש רק עולה (זה עבה הבאנה סיגר עישן
 הקפד, מחיר מה קראתי כאשר כאן). וחצי

 הינו המרתף בעל כי השתכנעתי התורכי
של ישראלי בית־קפה בניהול נסיון בעל

אהרונצ׳יר!
 בים ליבכס. אומץ על לציוז ראויים אתם

 כשנם כהן, אהרון ננד המונית פסיכוזה של
 אלה ונם הזניחוהו, ביותר הטובים חבריו

 להאמין מסוגלים היו שנים במשר ׳:!הכירוהו
 לו, שמיחסים המעשים את עשה הוא ני

הזה (העולם למופת נפשי איזו: גיליתם
 אף הכללי. בזרם ננרפתם שלא על )1102

 ממבט נועזות הנראות הנחות מספר הנחתם
 ויותר יותר הופכות יום בכל אד ראשון,

הגיוניות.
חיפה ב״ ראובן

 הקפה, עבור סנט 45 לשלם נדרשתי ממש.
 סנט. 10 רק הוא ניו־יורק בכל כשהמחיר

הקפה. על ויתרתי
 נמוך גבר ישב הסמוך השולחן ״ליד

 ממני. מבטו את גרע לא אשר וממושקף,
 אותו שאלתי אבל כלל, אותו הכרתי לא

 ורק זז לא הוא אותי?׳ ,מכיר בעברית:
תתחרט...׳ שיניו: בין סינן  את הפנה ואז ,
נורא. דרמטית הרגשה פניו.

 לאורך נעתי לכסית. ללכת הזמן ״הגיע
 קטעי־שיחה נשמעים עבר כשמכל ,98 רחוב

 משהו לנערתו סיפר צעיר בחור בעברית.
 היו גברים שגי לירות׳, אלפים ,עשרת על

 עסק חת פת על נלהבת בשיחה שקועים
 בדיחה סיפרה העמידה בגיל אשד, איזשהו.

,בחיייייך?׳ הצטחקה: וזו לחברתה,
וד,כס השולחנות אחר מרחוק תרו ״עיני

 כי היו. לא הם אבל המדרכה, שעל אות
 מקום זהו השניה. בקומה שוכן וכאן כסיה
 לברור־ הנשקפים גדולים חלווות בעל נאה,
 והשם דקל מצויירים אחד כל כשעל ביי,

ובאנגלית. בעברית כסית
★ ★ ★

 דיברו פינה בכל מלא. כמעט היד, ״המקום
 אחר בחפשן מסביב, תרו והעינים עברית
 כמלצריות. עובדות צבריות ארבע מכרים.

 היא באלם; כרקדנית מהן אחת מביר אני
 להשלמת בלילה עובדת ביום, ריקוד לומדת

 השולחנות, אחד ליד התיישבתי התקציב.
 — דיזנגוף לרחוב הנשקף גדול חלון מול

ברודביי. סליחה,
 תופעה ישנה כסיה של המהדורות ״לשתי
 תופעה (על מתקפלים. עץ כסאות משותפת:

 כאן הטלפון ידובר). עוד אחרת רוחנית
 התענוג את ליושבים ואין סגור, בתא נמצא
 בבית״השימוש ולמה. מי את מבקש מי לדעת

 לעת — והמלצריות אמיתי טואלט נייר יש
 סנדביץ הזמנתי מאך. אדיבות — עתה

 כשלידה ענקית, פיתה חצי וקיבלתי פלאפל
 מנורה, של תבנית על מוצב אמיתי, פלאפל
פלסטי. מחומר עשויה
 כי יודע המקורי נסית את שמכיר ״מי

 שם האולם, בצד רגיל, שולחן בו ישנו
 מושב מעין — הגדולים המאורות יושבים

 לשלוח חצקל נוהג זה לשולחן נסית. זקני
אינסטינק באופן ועתה, מובחרים. מעדנים

 אני מי כיוון. לאותו מבט העפתי טיבי,
 מאורות מאותם אחד לא אט שם רואה

 אליו ניגשתי חלום כמתוך ובעצמו! בכבודו
 נבוך. נראה הוא לביקור?׳ ,כאן ושאלתי:

 מלה נאמרה לא ,לצמיתות.׳ השיב, ,לא,׳
 בעיות קיימות כי הרגשתי זה ברגע נוספת.

 הכסי־ בשתי פתרונן, את המבקשות רבות
 דרך את יאיר אלוהים לעצמי: לחשתי תות.
בשהיהן.״ ליושבים הישר

 על אתכם העבירה ולשלטון לש.ב. השנונה
 כוונות לחפש מנסים אתם מדוע רעתכם.
 הש.ב.? של מבצע או פעולה בכל נסתרות

 נעשה כהן אהרון שמאסר יתכן לא האם
 כוונות, וללא פוליטיים שיקולים כל ללא
המדינה? בטחון לתועלת ורק אד אלא

הרצליה ברש, נחמה
 שהתפרסמו הנוראות ההשמצות אחרי ..

 בטוח הייתי עליכם, מפ״ם של נבטאונה
 את ותנצלו זו מפלגה של לאידה שתשמחו
 לה להשיג כדי כהו, של מאסרו הזדמנות

התיצבתם זה, במקום אפיים. אחת סנה

 היתר, בעתונבם כהז אהרוז פרשת ניתוח
 הראשונה בפעם ומאלפת. ממצה סקירה

 נראית שהיא כפי לא ברורה תמונה קיבלתי
 שהיא כפי אלא ממשלתיות, עיניים דרד

באמת.
עכו לוי, יוסף

האתמול 'גיבורי
 נדהמתי שבועונכם של ונאמן ותיק כקורא

 בז־זאב יוסף הקורא של מכתבו את לקרוא
 אדם אין ).1101 הזה (העולם חיים מנבעת

 כפר־ פרשת ני יודה שלא במדינה, הבוז
אולם ומחריד. מחפיר אסוז היתה קאסם

קאופמן צלם
 לאסו! הרקע את ולהבין לזכור עלינו חובה

 עלינו שומה מלחמה. בעתות שהתחולל זה,
 של ורקעם הנורלי, הלילה רקע את להביו

שדמי. פקודת את ביצעו אשר החיילים
 ״מתור אשר פושע דהאן לס;! קרא בן־זאב

 באכזריות ביצע הרצח ותאוות דם צמאון
 דהאן סנן הם מי הגורלית." הפקודה את

 להם קראנו אתמול רק הטוראים? וחבריו
שא בשעה למופת. ולוחמים האומה גיבורי

 הם יצאו בשלווה, לרדיו מאזין היית תה
חיים. בסבנת וסיורים, למארבים לילה לילה
חיי היו שהם ולומר ביקורת למתוח קל
 כשיושבים להם, שניתנה לפקודה לסרב בים

 מסרב היה שדהאז קל לרגע נניח בעורף.
 היה מה ושדמי. מלינקי פקודת את לקיים
מת הערבים היו זו פקודה עקב אם קורה,

 היו זה במקרה ומתמרדים? בורחים פרעים,
 מתור רצח לא בבגידה. רהאז את מאשימים

ש שננה מעשה אם כי כאן, היה צמאון
 המשימה. במילוי ובאמונה בתמימות מקורו

פוש אלה ללוחמים לקרוא הזכות לנו איז
 צירוף אלא באן, היה רצח לא ורוצחים. עים

קרבי. בערפל וטרניות פאטליות נסיבות
תל־אביב הראל, עודד

לחו״ל קודש בין המבדיל
 להו׳ן• כספים העברת עסקי על בספורכם

 הרב את הזכרתם )1102 הזה (העולם לארץ
 בתל- 41 הלוי יהודה מרחוב פרנקל, איפר
 כלומר בהלקה. רק נכונה זו עובדה אביב.
 יהודה ברחוב הנר פרנקל בשם רב ישנו
 ולא יהורה ששמו אלא בתל־אביב, 41 הלוי

וכו במרצה ידוע פרנקל איטר הרב איסר.
חורה. בבית־דיו כעוסק ולא דתיים, ענינים על תב

 תל־אביב קורא,
 רבנים חמישה של בים טבע אשר הכתב,

מת פרנקל, השם את הנושאים תל־אביבייס
לרב. רב בין להבחין ידע לא כי על נצל

יקירי מחמוד
 בממשל הסנורים הערבים על קראתי רבות

 חשבתי תמיד עליהם. שמעתי ורבות צבאי,
ו העתוז, נני על הערבים לכותבים להשיב

 אורי עם להתקשר יוכל חמדן מחמוד הקורא
רמת־גן. ב׳, ו27 הרואה הכתובת לפי פז,

וסרטים ביקורת
דעו את שמע שריק יוסף שארון קראנו

 הסרט על בינלאומיים מבקרים של תיהם
 איו ).1101 הזה (העולם ״70414 מם׳ ״קטר

 כימו נבוז, שמע שריק שאדוז בטוחים אנו
 העתו• במסיבת במתכווז השתתף לא א) ש:

ש מפני ב) בברליז: בפסטיבל שלנו נאים
 מקום בבל ובארץ, בחו׳׳ל משמיע שריק ארו:
תע על המזלזלות דעותיו את עת, ובכל
 המנהלים התסריטאים, בארץ, הסרטים שיית
יקטיביות. אוב- דעות לקלוט קשה כזה במצב־רוח ובו׳.

 ברצוננו איז אשר הנ׳׳ל, הסרט להצלחת
 זאת בכל יש המידה, על יתר להנזימה
הסרט הבאים: הדברים את עוד להוסיף

 סמר על נברליז, להצנה ידינו על נבחר
 ישראל של מבקרי־הסרטים בקרב הצלחתו
רו היינו בנהריה. בפסטיבל שעבר, באביב

 לשלאנר הפד הקטר על שהשיר לציין צים
 הסרטים של השופטים ועדת מזכיר בישראל.

 באנש, מר ברלין, בפסטיבל הדוקומנטריים
 ל• כתב העם, לתרבות המועצה חבר

 שריק של מאמרו קריאת אחרי ,24.10.58ב־
 עלי נסיוני. ״...מתור חדשות״: ב״ידיעות

 מצא )70414 מס׳ (קטר שהסרט להדגיש
 המקוריות בנלל אצלנו, מקום בכל חז מאור

הנושא." של
חו קיבלנו חשובה שוודית הפצה מחברת

 בשוודיה. בבתי־הקולנוע הסרט להצנח סנה
הז שויצריה רכבות של המרכזית ההנהלה

ב הרכבת מהנהלת הנ״ל הסרט את מינה
 להצ*ז הערכתו מתוך אותו ושלחה חיפה,

 ה־ הדברים בבריסל. הבינלאומית בתערוכה
 מפוצצת הצלחה על לא גם אם מעידים, נ״ל
 על — לו ראוי אינו הסרט אשר דבר —

בה. לזלול איז זאת שבכל הצלחה
קלאוזנר, מרגוט

הרצליה בישראל, הסרטה אולפני מנהלת
 פרטים במה )1102 הזה (העולם פירסטתם

 כרמל. ליומו נקשר וכז שלי, לקריירה בקשר
 סרטי בין משא־ומתז שמתנהל אמנם נבוז

ה על בישראל הסרטה אולפני וביו כרמל
 לכד בקשר הסכם אד לאולפנים, היומז עברת

 ש־ למה בנינוד הזה, היום עד נחתם לא
 חברת הישראלי, ליומן באשר פירסמתם.

ה עם קשריה אח ניתקת לא כרמל סרטי
 לצלם נמשיר החוזה חתימת לאחר ונם יום:,

 ה־ היומנים שני במסגרת ולהצינם קטעים
 ש־ על מתרעם אני אולם בישראל. מוצנים
 שלי הקריירה ועל עלי הנולל את סתמתם

 הקריירה את לסיים ברעתי איו לידיעתכם,
 מתכוון ואני ההסרטה, בענף זה בשלב שלי

 שיהיו כרמל, בסרטי סרטים ולייצר להסשיר
בעבר. מאשר יותר וטובים יותר רבים

אקסלרוד, נתן
תל־אביב כרמל, סרטי מנהל

החצר עתון
 דנה )1102 הזה (העולם במדינה סקירת

 שימוש כרי תוד עיריות, במדור מורא בלי
 בדיוק כי פנים״. משוא ״בלי במושנ ברעה

 ״ידיעות המשפט את שקבע הניו! אותו לפי
 קריניצי,' אברהם של החצר בטאוז רמודנן,

 הזה, ש,.העולם הדנשה ביתר לקבוע צריד
 אופו, בבל אבנר׳.״ אורי של החצר בטאו!

 ״אלתנר כי קובע עיריות למרור האחראי אם
 חסרת תמונות סידרת לשבץ שדאנ מתמוננ

הבל וכוחו שזוהי ספק איו הרי ערך,״
 מחבמר להתמוגג הזה העולם איש של עדית

להפליא, אימצם עצמו שהוא גיבורים ומאותם הפרטיות תיו
 אחד בקנה עולה זה איו פנים, בשום ברם

 היות פנים״, משוא ״בלי היפה הסיסמא עם
 המתפרסמות חסרות־הערד התמונות ומספר

 אותו מצא שהוא אלה על עולה הזה בהעולם
 ובאי איננו אחד כתביעת רמודנז. בידיעות

 הדן שני, עת כתב כלפי אוביקטיבי להיות
שניהם. את המעניינים נושאים מאותם בחלק

אלתגר, זאב
רמת־נ! רמת־גן, ידיעות עורך

 מיסיהם על מתקיים אינו הזה והעולה מאחר
 ׳עצמו את רואה הוא רמת״גן, אזרחי של

 המתפרסם חומר בל לבקר לגמרי אוביקטיבי
 שמעולם ממשלתיים, או עירוניים בבטאונים

אותם. מקיים המיסים

ר פ ס ה ,1103 מ  22 שנ
 19.11.1958 תשי״ט, בסלו ז׳
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