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המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

אריוזהרו תבור אלי

המערכת: חברי
 גלילי. לילי נלור, שייע בר־רייו, מנשה
 חרטוז, אברהם ורד, רותי הורוביץ, דויר
 הינז. <וםום פניו, אביבה אבו־חטדי, יוסף

קרו. שלטה
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 מדי אם תעשו שטוב סיור אני כד משום
 כללית, תמונה לקוראיכם תתנו בפעם פעם
יש של הקבועה לתמונה מסגרת מעין
בגליונותיכם. מנישים אתם אותה ראל

תל־אביב ראבו, יצחק
 יותר רק לא יודע אבנרי שאורי כנראה
 צרפת מממשלת יותר אלא ישראל, מממשלת

 אם אלג׳יריה. לנבי תכניותיה על עצמה
 איש תפאדל, — נביא להיות רוצה הוא
הגיו נבואות לפחות אבל בעדו, יעצור לא

הדעת. על ומתקבלות ניות
ראשון־לציון משה, נ,

 העולם את קוראים הערבים היו אילו
 על אבנרי של מאמרו ואת האחרוו הזה

 ודאי היו ישראל, לעומת בארצותיהם המצב
 הכל כמעט מתואר אצלם כי מאוד. נהנים
 שיפור, לקראת המתקדם כמצב ורוד, באור

 ומדינית כלכלית עצמאות שחרור, לקראת
 המסקנה האם להם. מפריעה ישראל ורק

 ינסו אם יהיה שמוצדק ידיכם על המתבקשת
מדרכם?! נגף אבן ולהסיר להשמידנו

תל־אביב רונאל, נורית
עזה שערי

הח את לדרוש בכלל צריכה לא ישראל
לעזה שברחו הצעירות שלוש של זרתן

 מוטב זה מסוג נערות ).1113 הזה (העולם
בידיהם. שישארו

תל־אביב אבן, פ.

יש אישיות כאשר רגיל דבר זה אין
 ערביים אישים עם בפומבי נפגשת ראלית

 גורל על ארוכות עמם ומשוחחת רשמיים׳
 את לראות מעניין היה לכן המרחב.
 — ובעולם בארץ — העתונות תגובות

 המנהיגים עם אבנרי אורי של לשיחותיו
או״ם. במרכז הערביים

 כמובן, כתבה, לא הישראלית העתונות
 במו ראו בניו־יורק שסופריה אף — מילה

 בטרקלין שנערכו הפגישות, מן חלק עיניהם
 את לברר ניסו ואף האו״ם, של הנציגים

קיב באמריקה היהודית העתונות תוכנן.
ה הקונסוליה מטעם מפורשת הוראה לה

 ביקורו את להשתיק בניו־יורק ישראלית
 זו הוראה אחרי מילא רובה אבנרי. של

 אך זה), ממקור ההוראות שאר אחרי (כמו
 ה־ הביא כך החרם• את שברו עתונים כמה

בע גדולה ידיעה הניו־יורקי פוסט ג׳ואיש
יש ״עורך הכותרת: תחת הראשון, מודו
״ ...ערבים עם שיחות לנהל הנה בא ראלי

היהו בעתונות לעשות שאפשר מה אולם
 בעתונות לעשות קשה והאמריקאית, דית

 החשוב העתון פידסם השבוע העולמית.
 העתו־ משלושת ואחד אירופה, ביבשת ביותר

מא הצרפתי, מונד לה בעולם, החשובים נים
 המזרח־התי־ לעניני עורכו מאת גדול מר

 לניתוח המוקדש בעמוד רולו, אריק כון,
 היה המאמר מחוץ־לארץ. החשובות החדשות

 עם אבנרי של לשיחותיו כולו מוקדש
הערביים. המנהיגים

השאר: בין מונד, לה כותב
 ■ טפסים אלף 20בכ־ נמכר הזה ״העולם
 זו תפוצה מגיעה היתה צרפתיים (בממדים

 שבועוני בין ביותר הגדולה התפוצה —
 מר טפסים)... מיליון לחצי — ישראל

ה העולם של הראשי עורכו אבנרי, אורי
. . ה.  מועיל קשר האחרון בביקורו יצר ז

 בארצות־הברית, הערביות השגרירויות עם
 בפאריס בהיותו ימים. כחודש שהה שם

 כמעט־ לקבלת־פנים ,זכיתי בפנינו: הצהיר
 הערביים, הדיפלומטים רוב מצד ידידותית

נקו מכמה להסתייג להם הפריע שלא מה
 לכת הדחיקו מהם כמה בהצעותינו. דות
 ערביים לאומיים חוגים כי הבטחה כדי עד
 קונפדרציה הקמת על יפה בעין מביטים היו
תת בה אשר מזרח־תיפוניות, מדינות של
 מכבלי שתשתחרר אחרי מקום, ישראל פוס

המער והאינטרסים הצמנית האידיאולוגיה
ביים.׳״

 כתב־עת הוא לגמרי אחר מסוג בטאון
 זהו הרחב. לקהל ידוע אינו שמו שעצם
 מאד מוגבל לחוג המיועדת הוצאה סיפ״ו,

 דיפלומטים, המרחב, לעניני מומחים של
אותו המעריכים ומדענים, עורכי־עתונים

צבאי סדר
 שאתם סבור אני כי אליכם פונה אני
 זה מכתב לפרסם האומץ לו שיהיה העתוז

 יושב־ראש של פטירתו על הארץ אבלה השבוע רתיעה. וללא פנים משוא ללא
 העתונות שפרינצק. יוסף הנערץ הכנסת
 אבל והודעות מודעות מלאו כולם והרדיו

 לבטא כדי הגדול, האיש של פטירתו על
 הלקהו עם בחסרונו מרניש העם כל כיצד

 נעשתה האיש של לויתו אבל מאתנו.
כר לפי הנישה היתה אליו צבאי בטקס

 מש- אזני את לאטום רציתי פשוט טיסים.
 ההזמנה כרטיסי צבעי על ההודעות את מוע

 המכוניות, של הגישה סדרי ועל להלויה
 איש של בהלויתו להשתתף הזכות כאילו
של להמון ולא לנכבדים רק ניתנת נדול

ב ביותר המוסמך המקצועי כמקור־הידיעות
 15ה־ מיום ^בגליונו המרחב. לעניני עולם

 היבש, הסגנון בעל ו, סיפ״ פירסם בינואר
 העולם עורך עם ראיון־בזק בלל, בדרך
כרומאן: כמעט פתח אותו הזה,

 ליל ברחוב צנוע בבית־מלון קטן, ״בחדר
 אבנרי אורי מר פנינו את קיבל בפאריס,

 קאסטרו, פידל א־לה ארוך זקן בלבביות.
 מדבר הוא חייכניות■ טהורה, תכלת עיני

 עבר צעיר, האיש, ובכושר־שיכנוע. במרץ
"30ה־ גיל את בקושי אן . . .

 עמודים שלושה על הבטאון פירט להלן
 שיחותיו את סקר השמי, הרעיון את מלאים

הערביים. האישים עם אבנרי של
הרצי השבועונים מן אובסרבטר, פראנס

 הבלתי־קומו־ השמאל בטאון בצרפת, ניים
 רשימה אבנרי של לסיורו הקדיש ניסטי,

סי הבינלאומיים. המאורעות במדור ארוכה,
השבועון: כם

 לראשונה המובעים החדשים, ״הרעיונות
אח ערביים אישים באוזני ישראלים על־ידי
.בחיוב נתקבלו ראיים, . ערבים אולם .

 רוצים סופית, דעתם את שיקבעו לפני אלה,
 של ההצלחה מידת תהיה מה תחילה לדעת

 הלא השמאל מן באו אנשיו אשר זה, חוג
והנראים הקיצוני',' לימין ועד קומוניסטי

מיעוט.״ של עדיין.כזרם
★ ★ ★

 תצפית במדור הופיעה שבועיים לפני
ממ ראש בי הבשורה, 0112 הזה (העולם

 יוסיף לא פנפאני אמינטורה איטליה שלת
 קשייו בגלל במרחב, פעיל להיות עוד

פור שבוע בעבור ארצו. בתוך המפלגתיים
 בחלקה בנויה יותר, מפורטת ידיעה סמה

 על־ידי שנשלחה אינפורמציה על העיקרי
 שם באיטליה, שהותו בעת הזה העולם עורך
 עיקר רבים. איטלקיים מדינאים עם נפגש

 האחרונים: במשפטיו כלול היה המאמר
 יבקר שפנפאני הסיכויים בין מירוץ קיים

 התעמולה שופרות שהכריזו כפי בישראל,
 שהוא הסיכויים לבין המדינות, שתי של

 לבקר יצליח בטרם הממשלה, מראשות יופל
בישראל.
 קצו כי המאמר לכותב ברור היה אמנם

 תאר לא הוא אולם קרוב, פנפאני של
 כי ידע לא הוא קרוב. כמה עד לעצמו

 העולם גליון הופעת בין שלישי: מרוץ קיים
 פנפאני פנפאני. נפילת לבין ברחוב הזה
 הופעת לפני שעות שש במירוץ. זכה

 כי מרומא הידיעה הגיעה הראשון, הגליון
הממ מראשות התפטר פנפאני אמינטורה

שלה.

 אין הלויה של שבמקרה סבור אני האזרחים.
 לשאר מאשר יתר זכויות שום לנכבדים

 כבודו את למנוח לחלוק הרוצים האזרחים,
 היו המכוערים ההלויה וסדרי האחרון,
הנפטר. של לרצונו ובניגוד לדמוקרטיה בניגוד

ירושלים חסידוף, פנחס יהודה
הסודי הקרס

 במזרח המצב את אבנרי אורי של ניתוחו
 בפעם לי נתן )1113 הזה (העולם התיכה

 על כללית תמונה רב זמן מזה הראשונה
 אנו פעם בכל למדינתנו. מסביב הנעשה

 אחרת, או זו במדינה המתרחש על שומעים
לקש מבלי ותהליכים קטעי-מאורעות קולטים

סביבנו. הסתהוה של הכללי לתהליד רם

החיי עם יוצאות ישראל בנות היו פעם
ל זוכות והיו והאוסטרלים הבריטיים לים
 תחליפים מצאו הם כיום הצבור. מצד בוז

 אני כך. על מתריע אינו ואיש קנדים
 שיוצאות הבחורות את להחרים שיש סבורה

עבריים. חיילים עם במקום זרים חיילים עם
הרצל-ה שני, צפורה

חיידזד .»*»%«*י ןnw 7 1ו
 ויסתי אדם מהסיפור המתקבלת המסקנה

)1113 הזה׳ (העולם בעתונכם שהתפרסם חוות

בבדאש רעית־מנהיג
 שואבים הנכם שלכם האינפורמציה את כי

 בלי אפילו תינוק, כל מפוקפקים. ממקורות
 הדיינים אין כי לכם יאמר שישי, חוש

 שייר הנשים משתי למי להחליט חייבים
 ממילא כהן. ובהיותו היות כהן. אליהו
עמו. לנשואי; הנרושה האשה פסולה

ירושלים לוין, אלכסנדר
 מי עם להחליט צריכים היו לא הדיינים

 משתי למי אלא להתחתן, הצעיר החתן חייב
 למרות כהן אליהו שייך חי, עמן הנשיס

מהן. אחת אף נשא שלא
חברתית תופעה

 מפני רק ולא מכם, לנמרי מאוכזבת אני
 •טאתם שבועות כמה כבר הנה אשה. •שאני

 מסוג נשים של צילומים בפירסום מצטיינים
מעור קולנוע שהקניות — מסויים מאר

 בדרניות מחיפה, מפוקפקות נשים טלות,
 הזה העולם אבל לעזה. שהניעו מתל־אביב

 — הקל בצד רק הדן ז תו אינו זאת בכל
 כותבים אתם החיים. של — הקלוקל? או
רצי נושאים על כותבים כשאתם מה? אלא חשובות. חברתיות ותופעות מדיניות על נם

גב של תמונות נותנים תמיד אתם ניים,
המ הארכיון שאולי לחשוב התחלתי רים.
 למשל, כד. כל מושלם איננו שלכם הולל

 הזה (העולם ערב בארצות הנעשה על בכתבה
הקו המנהיג של תמונה פירסמתם )1113

 אתכם נראה בכדאש. כאלד הסורי מוניסטי
אשתו! של תמונה מפרסמים

חולון חיון, נורית
תמונה). (ראי חיון הקוראה בבקשה,

2

השני הקוד
 ועי-נו 1112 הזה העולם גליו! לידינו נפל
 קשה לא אמנם תדריד. בקטע הרריו כמדור

 תכניות על מתעננים שאתם להאמין לנו
 שע־ וראשונה בראש ומחפשים ברדיו, קלות

 קור- את נם לסחוף לכם אל אכל ׳שועים,
 לעיתים. אולי טוב כשלכם. להלר־דעת איכם

 בספר כבר נאמר אבל נלוי-לב, להיות
 יחשב.״ חכם — מחריש ״אויל כי הספרים

 אילו לעצמכם טוב שרות עושים הייתם לכן
 מהאזנה המאזין את מזהירים הייתם לא

ואחד", ו״קול־אחר וניר״ ״שדה לתכניות
השעמום. בנלי יטבע פן

 כאלה דברים לומר אומץ שדרוש באמת
 שבועונכם שער על הארי שסמל וכנראה

 היה נבר כל אם אבל בעלמא. צויר לא
 מתחרים לכם היו אז דבריו את מפרסם

 המאזינים על נמנים איננו ביותר. רציניים
 נעים לנו ונם קול-ישראל, של הרציניים

 שאתם זה אבל קלות, תכניות לשמוע לעתים
 קול- אנשי בין הנעלה הויכוח את רואים
סרק, כויכוח החרשים של סבלם על ישראל

גרי אנושיות שבעיות ברורה הוכחה זוהי »
והלאה. מכם רחוקות דא

פתזז בץ, אריה אלפסי, שלמה

 יפתח מקבוץ הקוראים עם הפעם הצדק
 הויכוח של השני חלקו העליון. שבגליל

 אחד קול תכנית על קול־ישראל אנשי בין
 שאפשר מכפי יותר הרבה מעניין היה ואחד,

הראשון. חלקו משידור להניח היה

הצדק חלוקת
 גלזר, שייע של מדורו של קבוע כקורא

 כיצד לקרוא השבוע מאוד מעונין הייתי
 קבוצתו של המחפיר הפסדה על יניב הוא

להפ בלינה. האחרונה כפר־סבא, להפועל
 המדור. את כתב לא ששייע מצאתי תעתי
 המוחצת במפלה להודות לו קשה אולי

 לציין צריד היה הוא אבל קבוצתו, שנחלה
 בצדק שניצחה כפר־סבא הפועל את לפחות

 יכול לא הוא אם תל-אביב. מכבי את
יכתוב. שלא מוטב אוכיקטיבי להיות

כפריסבא נדלר, בן־ציון

בקבי להקדיש נוהג שלכם הספורט מדור
 תל- מכבי של משחקיה לכיסוי מקום עות

 האלופה היתה זאת שקבוצה זמן כל אביב.
 מתעניין הקוראים שקהל להניח היה אפשר

 בינוני. למקום כישירדה עתה, אולם בגורלה.
 הרבה משיכה נקודת אחרים משחקים מהוים
מכבי של משחקיה מאשר נדולה יותר

השי את שתחליפו כדאי לא האם תל־אביב.
אחרת? קבוצה על שבוע כל ותכתבו טה

חיפת כץ, עודד
קבוצר. של משחקיה מכוסים בה השיטה

 אמנם נותנת הקבוצות שאר כל עם אחת
 השיטה זו אולם האחת, לקבוצה יתרון־יתר

 אחרי שבוע בכל לעקוב המאפשרת היחידה
 מתחרתה, — הלאומית בליגה אחרת קבוצה

. הנבחרת הקבוצה של

בכקשתן־
 לי- לעזור בבקשה אליכם פונה הנני

 שבועיים, לפני אבדתי אשר תמונות במציאת
 בהעדרם הבחנתי אחדים ימים לפני ורק

ומ בנתניה הים לשפת מעל צולמו התמונות
 תאריד כתוב תמונה כל של השני עברה

 אוגוסט בחודש לעשרים העשירי בין הנע
תפר אם לכם אהיה תורה אסירת .1958
 לא: תמונות אות; את כי מכתבי, את סמו

שוב. לי לרכוש אוכל
ירושלים מגן־דוד־אמם, מיכאל', שרה

 אחרי הזה העולם את פה מקבל אני
ש למרות אולם רבות. ידיים עובר שהוא

 באיחור אלי מניעים פרטיהם על המאורעות
 נשר עבורי עתונכם משמש חדשיים, של

סי כל תמונה, כל המולדת. עם וקשר נאמן
מזכי ביותר פשוטות מודעות ואפילו פור,
 הייתי לישראל. שיכותנו את כאן לנו רות
 רבים גם שכמוני ובטוחני מאוד, שמח

 של תמונות מפרסמים הייתם אילו אחרים,
 נראים שהם כפי בישראל ישוב מקומות

רכות. שנים אותם ראו שלא לאלה להזכירם כדי היום,
אוסטרליה מלבורן, שמואל, ס.

ספרדי? מיהו
 חזה (העולם בכתבתכם המטרה אל קלעתם

 צאן את מוכרים הספרדים שהעסקנים )1107
 רל יש ספרדית. עדה אי! לאחרים. מרעיתם

 חברי- כלום. ולא אין השלט ומאחורי שלט
 אשכנזים ■על־ידי נבחרו הספרדים הכנסת

 נכשלו, ספרדים על-ידי להבחר שרצו אלה
 אשכנזים, ואי; ספרדים שאין אומר הווה

 ויש הספרדים, מבין בעיקר — מקופחים יש
 יהודי■ מיהו השאלה על העדות. מכל :צלנים

 קובעת. קתולי מיהו השאלה על ההלכה. עונה
אין ספרדי? מיהו השאלה: על הכנסיה.

שיענה. מי
 מיהו או יהודי מיהו השאלה על הויכוח

 העתיקה בביזאנץ הויכוח את מזכיר ספרדי,
 או זכר ממיז הם המלאכים אם השאלה על

 שה״ בזמן שנערר ויכוח — נקבה ממיז
 רומח, היום מצבנו עירם. על צרו תורכים
למצבם.

 אינו■ מדוע ידוע ספרדי עסקז פעם שאיתי
 הערבים, עם השלום את לקרב דרי דבר עישר
 אבל- הסיכויים, ועל האפשרויות על יטז הוא

 פחד־ לא שבצרפת, הספרדי היהודי פרנס, מנדם־־ .האשכנזים מי מפחד שהוא הוסיף
יש ספרדי עסקו שאותו כפי הצרפתים, מן

האשכנזים. ס! פה־ ראלי
תל־אביב מני, מרדכי
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