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המערכת: חברי
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 הזה העולם הודיע שבועות ששה לפני
 עיראק שגריר ג׳חיאד, האשם כי )1109(

 עיראק. של המיועד שר־החוץ הוא באו״ם,
הס היא סתמית. הודעה זאת היתה לא

בדו ערביים מקורות־אינסורמציד, על תכמה
 העולם עורך של שיחותיו שורת ועל קים
עצמו. ג׳זזאד עם הזה

 ישראל, ממשלת של מקורות־האינפורמציה
 לירות, מיליונים הרבה למדינה העולים

 חודש, לפני באוזני, ליגלג אחרת. חשבו
 הישראלית: במדיניות העוסק בכיר פקיד
 אומר לא עוד ג׳זדאד עם דיבר שאמרי ״זה

חשוב!" איש (ג׳וואד) שהוא
 מהם שכמה צרפת, עתוני אחרת חשבו
 במי אבנרי של האינפורמציה על הסתמכו

 את ניבאו בפאריס, שקיים סיבת־העורכים
ג׳וואד. של עלייתו

 הישראלי, משרד־החוץ הופתע השבוע
 לשר־ נתמנה ג׳וואד המדינה. עתוני עם יחד

במדינה). נראה עיראק של החוץ
★ ★ ★

העו בעדני הישראלית העתונות טיפול
 כל מגלה הוא תמיד. משעשע הזה לם
עצמם. העתונים של אופים על הרבה בך

 הקדיש שעבר, בשבוע לך שסיפרתי כפי
 אירופה, יבשת בעתוני החשוב מונד, לה

אבנרי אורי של לפגישותיו גדול מאמר
 העורך באמריקה. ערביים מדינאים עם

 בעצמו, המאמר את שכתב המרחב, לעניני
ביוז רואה הוא כי ורמז אבנרי את שיבח

כאחד. וחשוב חיובי מעשה מתו
 מזרועות־ אחת היהודית, הידיעות סוכנות
 לא בישראל, הקיים המשטר של התעמולה

 לל־ מיהרה היא כזה. ממאמר להתעלם יכלה
 לחבר שם, ומשפט פה משפט ממנו קוט

 הקורא בלב ליצור שבאה מגמתית ידיעה
הזה העולם שעורך הרושם את השטחי

בבגידה. ־עוסק
 העתונים עמדו לארץ, הידיעה כשבאה
 להם היו מכאיבה. ברירה בפני ;נכבדים

־שרויות:
שבירת תוך הידיעה, את

שנים מזה מקיימים שהם
ש יבין הקורא לחיוב: ״ה•

יבין הקורא לשלילה: בוגד.
 בעולם ביותר החשובים ׳תוניס

ידיעה הזה העולם עורך ;עשי
חשובה. ומית

 הנימוקים הידיעה• את לפרסם לא •
 להיפך. רק כנ״ל, ונגד: עד

 והרות הבוקר למרחב, דבר, התוצאה:
הסוכנות. בנוסח הידיעה את ידממו

 פירי לא המשמר ועל הארץ פוסט, ירוסלס
אותה. מו

 לא הוא הארץ. היה מכולם משעשע
 לה של הגדול המאמר על מילה !ירסם

 למחרת אך עמוד. חצי כמעט שכיסה ונד,
שמי■ הזה: העולם על ידיעה פירסם יום
נגדנו, דיבה הוצאת על משפט הגיש והו

 בעיני היתד״ זאת בהחלט. אישי רקע ל
 חשובה. ידיעה ארץ,
בלה מזלזל שהארץ הדבר פירוש אין
 הארץ פירסם נוסף יום כעבור להיפך. ונר.

מאמר טורים, שלושה על הראשון, עמוד

 מאמר זה היה אמנם מונד. לה של אחר
 לשיחות שהוקדש מזה קטן יותר הרבה
 בנושא נגע הוא אולם הזה, העולם, עורך
 בן־אליעזר, אריה ח״כ של מאמציו אחר:
 הארץ רעה. בעין אותם ראה מונד לה אשר

 עתון הוא ממד לה י9 להוסיף שכח לא
מאד. חשוב

★ ★ ★
 כה מקום שבועיים לפני הקדשנו מדוע

 שעברו הישראליות שלוש לפרשת נרחב
 כמובן, היתד״ האו״ם? חיילי עם לעזה

אינפור למסור הטהורה: העתונאית הסיבה
 שחרג נושא על האפשר, ככל מלאה מציה

בינ לתסבוכת והתפתח הכרוניקה מתחום
 שנגעה שניה, סיבה גם היתה אולם לאומית.

 לגורלן ויותר ציבוריים לשיקולים פחות
השלוש. של האישי

 הישראלית, העתונות כל כמו הזה, העולם
 המדינות אל ובמהירות בקביעות מגיע

 מצרים, בממשלת מוסדות אותם השכנות.
 שלוש של גורלן עחה נתון בידיהם אשר

 קבועים קוראים הינם מתל־אביב, הצעירות
 הפחות לכל או — העברית העתונות של
 הדנים העברית בעתונות פרקים אותם של

 את היטב ידעו שהמצרים רצינו בענייניהם.
 שיחרצו לפני הנערות, של האמיתי רקען

גורלן. את
 הנערות שלוש על המצולמת בכתבה

ומוס רב חומר אספנו )1113 הזה (העולם
 השלוש: באמת הן מי להראות כדי מך,

 בעת עזה שלטונות שטענו כפי מרגלות,
 את שעברו פשוטות בדרניות או מעצרן,
 תיארנו דעתן? על העבירן היין כאשר הגבול

 הנערות שבין היחסים את גט בפרוטרוט
 מדוע ברור שיהיה כדי הקנדיים, והחיילים

לעזה. אתם לנסוע הסכימו
 ומקהיר, מעזה בינתיים שהגיעו מידיעות

 אהובה שוען, דליה כי הרושם מתקבל
 במישחק קלף לשמש עלולות זלץ ורחל דגני

 כי היא הראשונה האפשרות מצרי. מדיני
 ללחוץ זד״ מקרה רקע על ינסו, המצרים

 בועדת פעולה ולשתף לשוב ישראל על
 ישראל חדלה בה המעורבת, שביתת־הנשק

סיני. מלחמת פרוץ עם להכיר
 ירצו שהמצרים היא, השניה האפשרות

 פנימית, תעמולה לצורכי בנערות להשתמש
 לפחות במרגלות. משפט־ראווה להן יערכו
שוט ערבית דוברות הישראליות מן שתיים

 ולקהל לעתונות מטעמים יספק ומשפטן פת
במצרים.

 היריעה, את הזה העולם הרחיב כן על
 ידעו שהמצרים כדי — הנערות את בתארו

ער מרגלות עם עסק להם אין כי היטב
 שלוש עם אם כי ומסוכנות, מומיות
למק אותן דחף שהגורל פשוטות, נערות

 שיהיה כמה ועד וחםר־תודה. הפכפך צוע
 אני בקהיר, משפט־ראוזד, לערוך מפתה זה

 הפיתוי על יגבר האנושי שהשיקול מקווה
 לישראל הבחורות שלוש של החזרתן הקר.

 לשלוט יכולה אמנם כי מוכיח היה בהקדם,
האנו ההבנה שפת גם המדינות שתי בין

והנקמה. השנאה שפת רק ולא שית,

כי

מכתבים
שר־־החוץ עם שיחות
 ג׳וואד האשם כי הבוקר קראתי כאשר

ההגבה היתה עיראק, •ק? לשר־החוץ נתמנה

 מיברק־ברכה לשלוח הרצון שלי הראשונה
 כמה זאת וניבא וחזר שניבא אבנרי, לאורי
 הזה (העולם האחרונים בשבועות פעמים

בי לי הוכיחה זו ידיעה .והלאה! 1110

 היא ערביים בענינים שלו האינפורמציה
מצויינת. באמת

שאבנרי העובדה לאור תם: ...שאלת
 נ׳וואד עם שדיבר היחיד הישראלי הוא
דו״ח? למסור למשרד-החוץ הוזמן האם

רמת-נן ברמי, אריאל
לא. התשובה:

 פעל חודשיים שבטשד הרושם לי יש
 של עתידה למען יותר הזה״ ״העולם עורר

היש משרד־החוץ כל מאשר במרחב ישראל
 שאין נראה האחרונות. השנים בעשר ראלי
המדי את לייצג כדי ממשלתי בתקציב צויד

וביעילות. בכבוד נה
תל־אביב קמינסקי, אסתר

 עם מגע לא זה אם כהן? חיים איפה
זה? מה האוייב,

חיפה ברזלי, שמואל
השתיקה קשר

 על־ ננקטו אשר השרירותיים האמצעים
למ ,1(!51( לינואר בתשיעי השלטונות ידי
 העממית הוזוית כינוס של כינוסו את נוע

 העתו- מצד לשתיקה זכו לחודש, בעשירי
 של והגליה מעצר כללו אלה אמצעים נות.

 מהם. עשרות נגד וצו־ריתוק החזית מנהיגי
 שלאם־ הערבית, לרעת־הקהל ברור וה היה

 של המעלילה ההתקפה קדמה אלה צעים
הכנסת. במת מעל ברגוריוז מר

בש שעברה רק לא העתונות המזל, לרוע
 אלה גלתי-דמוקרטיות לחץ פעולות על תיקה

 התושבים של הפוליטיות זכויותיהם על
 מדומים סיפורים אף פירסמה היא הערבים;

 הייתי לכן, החזית. של ״התפרקותה״ על
 בה האוירה של מלא תיאור לתת רוצה

 הדיר הזאת. המדינה של הערבים נתונים
 שני לתאר היא זאת, לעשות ביותר הטובה

נגדי. שננקטו מנוחבים אמצעים
 צו הצבאי המושל הוציא ,28.10.1958ב־

 111 סעיף לפי שעות 4S למשה אותי לאסור
 שהסניף משום מדוע? החירום. תקנות של

 לציון פגישה תיכנן החזית של הנצרתי
בביתי. כפר-קאסם של השני השנה יום

 ע־ להשתלט חושי אבא של נסיונותיו
 בראשוה: ישראל־צרפת״ לידידות ה״אגודה

ניש ומניעת נורביץ, בז־עמי עורד־דיז של
 מצרפה. שהניעו הנכבדים האורחים אל

בבית־הטשפט. עוד ישמעו שהדיה פרישה
 ש? סניף בחיפה לאחרונה שהקימו אחרי
 מוכיד של בראשותו התל־אביבית האגודה

 ו־ המרינה אורחי מתקבלים ״סולל־בונה״,
 וקבלות־הפנים נאמנות. בידיים משרד־הבטחוז

 חזק. משטרה משפר תחת בסודיות נערכות
 לאותה במקרה שייכים ופרש. חושי האי!

מפלגה?
חיפה גורביץ׳, חולדה

 על מתמרמרים אתם מדוע מבין אינני
ל ב״ליגה בנעשה התערב שמשרד־הבטהון

מו לדעתכם האם ישראל־צרפת״. ידידות
 זו? אנורה על ישתלטו ״חרות״ שאנשי טב

 היה שהוא ספק אין זה, דבר קרה אילו
 המשטר בבטחון או המדינה בבטחון פונע

ה שכיבוש לי נראה כד משום הנוכחי.
משרד־הבטחו• בתחום בהחלט הוא אגודה

תל־אביב, דוד, ר.
 גמזו. חיים המבקר ישערו ההצגה ...

ביקורת. מכל למטה היא
תל־אביב רביץ, אורי

 פרס. שמעון של מעלליו למקרא נדהמתי
 ״אגודת 'של ועד-הכבור אנשי אין האם

תו על להניב לנכון מוצאים ישראל־צרפת״
 והברי- ראשי־ערים איד זו? מצערת פעה

 לחסותם. ולקחת שטם את לתת יכולים כנסת
אלה? מעין מעשים טתרחישים בה אגורה

רחובות שקד, ש.
והפרסומת התשלום

 בחיפה, בתי־הבושת שערורית נילוי אחרי
 עי בעת,־נים יום בל במעט קוראים אנו

 במשד אחר. או וה במקום בית־בושת גילוי
 כאלה דברים על קוראים היינו השנים כל

 הידיעות היו שתמיד אלא יום. בבל :מעט
 מה ועירות. באותיות בכרוניקה מוצנעות
 החלו האחרון שבזמן יותר עוד שמפתיע
 גילוי על ידיעה בל ליד להוסיף העתונים

הה את בתי־בושת
לא ביודנושת ערה:

 לחברה או מידים,
 מר לשם הנבוהה.

 האב זאת? תופפת
 לא- כזה מוסד יש

לא־אמידים? נישים
שנדר, גיורא

תל־אביב
תכו על כתבתכם

 של הקרתנות נות
שה חיפה תושבי

ה של למותם ביאו
ב בהחזקת נאשמים

(העו הפנישות תי
 הי־ ),1114 הוה לם
הבע ללב. נונעת תה
 מד. את בדיוק תם

 הזמז כל שחשבתי
 אין הפרשה. על

 של שאיסוריו ספק
 על המשפטי היועץ

 הב השמות, פירסום
ה לניפוח שנדמו
 ה- ולסערה משפט

סבי שקמה צבורית
 על כוחכם יישר בו.

 לגנות יצאתם אישר
 חברתיות תופעות

 אלה. בריאות בלתי
חדרה פ״ י.

״גלי־גיל״ כבריכת קנדי וחייל דליה
 עוד הוצא בינואר, בתשיעי נוספת, בפעם

 ונעצרתי תקנות אותו לפי ננדי, מעצר צו
 שהחןית משום מדוע? ימים. חמישה למשד
 משלחת־ ולבחור בעבו, בינזס לכנס עמדה
לכנסת. מחאה

 שלטונות ידי על שתוקנו החירום, תקנות
 תנועת את לבלום בדי הבריטיים הטנדט

 על־ מנוצלות בזמנם... הלאומית השחרור
 המדינה. בטחון לשמירת ישראל ממשלת ידי

 את אשאל אם מובן, זה יהיה מכד כתוצאה
 המדינה? בטחוז את אני מסבז איד השאלה:

למ איום אלה פגישות שתי מהוות ביצר
 שוטפות פוליטיות פעילויות בהיותן רינה?

וטבעיות?

ת למרגל המלצה
 מספר של ההשגות

ה הנערות על אנשים
 לעזה שעברו אלי

);1113 תות והעולם
ה המודיעין ובתוכם

 מוטעות הן — מצרי
 להיות ני מרגלות. אינן אלו שנערות ברור —

 האב אם דק, אפשרי יישראל עבור סרנל
 עב עבדה דליה בהשוסר. והסבא בהגנה היה

 שמרגלת מה חדישים, במשד או׳ים אנשי
 בלתי־טוסריח. היא אהובה כמובן. תעשה לא

 בלתי- להיות ישראלי מרגל יבול והאם
 ולא טובות פחות לא ה:! לדעתי מוסרי?

 לפטרד שהלכו מהבחורים חשובות פחות
 ולא חיים אנשים לבקר הלכו לפחות הז

מתות. אבנים
יקנעבז כהן, פנחס

פוליטיקהיופי מלכת
 שה׳שלטונות מהמסקנה, להמנע יבול איני
 לחץ של במדיניות לשיא להניע החליטו
 הערביים האןרחים נישול ירי על לאומי,

מ הדמוקרטיות, מזכויותיהם המדינה של
 אחרות וחוויות פוליטית מפעילות ארנון,
 לב ת׳שומת את להפנות רוצה הייתי לבסוף

 קשר של הנוכחי המצב שהמשכת העתונות,
 בזכויות הקישור דבר בל כלפי ׳שתיקה •של

 חופש להנבלת ללא־ספק יביא הערבים,
המת זו, במדינה והדבור הארגון המחשבה,

הדמוקרטיים. במוסדותיה גאה
נצרת כרדוש, ט. מנצור

לחופש סיבה
מ:־ נגד ולהתריע לכתוב לבקשבם מתכוונתברצוני אני רבה. סכנה בו שיש ה ראשמגונה הג ירמב־ ׳על מותו יום ב רע הב־ ייהשאי למה ההלו ביום נצק. הספר.שפרי יוסף כנסת בבתי מלימודים חופייש על ריזו

ובמלוא הביתה בא ,10ה־ ן̂  בני מת לאקרה? מה נצק שפרי למה הכריז: הציניות
שעות ■ש שי נו ל יש יעני ום בי ־? שני ביום

 חינובי חופש? ימי הם אבל ימי מדוע
 לימי אלה ימים דווקא להפוד היה יותר
 חופש, שיום משום בצוותא. ולימוד עיון

 ליום ולא חג ליום התלמידים בעיני נחישב
אס.־ז.

חיפה ארגמן, דרורה
האגודה כיבוש

 בתי־ ישראל־צרפת" ב״אנודת השערוריה
 להזכיר חייבת ),1114 הוה (העולם אביב

על בחיפה, השערוריה את נם לציבור

 ::־ שעבר, בשבוע השני ביום ■שעמד מי
 יכול לא בתל־אביב, שינקיו רחוב ביבות

 שקיי' בהפגנה ולהתבונן להעצר שלא היה
 הפגנה זו היתה ממנה. בקע רבה המולה
 שורר והסביבה״. תל־אביב ״פועלי שערכו
 בית־הספר בגיל ובני-נוער ילדים של ארוכה
 האוב- כל את בצעקותיה והעירה שם צעדה
 אפשר שמהם מצעקותיהם בסביבה. לוסיה

 שמעתי: מעט, ולהבין הרבה לשמוע היה
. ״פועלים . .משכורות . . יו מובטלים... .

 כמד המפגינים ביו •חיפשתי ..:״ המחיה סר
 אפילו או במובטלים יראו שלפחות אנשים

 וביניהם סקרנים מספר שם עמדו פועלים.
 מעיר: מהם מישהו שמעתי לפתע אנוכי.
 אני מובטלים, או פועלים באן יש .,איפה
 אחד. גבר שם עמד ילדים.״ רק כאן רואה
 ־ להב• היה אפשר ובגדיו פניו מראה שלפי
ואמר: ניחר והוא אמיתי. פועל •שהוא

בביודהספר." עובדים  כאן. לתת לא מעדיפה אני שטי את
 זה לכבוד פרסום, מחפשת שאינני מאחר
ל מועמדת כשהייתי אחת פעם רק הגעתי
 הפכת■ מאז אבל ,1958 היופי מלכת בחירת

 מאור עירנית אבל וענווה, צנועה לבחורה
לפוליטיקה. הנונע בבל

תל־אב אלמונית,
מבחוץ תודה
 עתונבב נבי מעל להודות רוצים הננו
כו יישר אלדד. והגיטריסט שבולת לזמרת

 אישר ההולנדית, בטלויזיה הופעתם על חם
כאז. הגויים חברינו על רב רושם ועשתה מוצלחת היתה

הולנד אוטרכט, לויצקי, עוזי

1115 הוה העולם2




