לצידה ותלמדו עליה זכות אינני יודע מי
צודק בויכוח על הריי! .אולם דומני שהר
שימה על יעל דיין בעתונ״ם מגבירה את
כוחכם כעתו! אוביקטיבי והסר דעות קדו־
רפאל לוי ,רחובות
מות•
הייתי מציע ליעל דיי! שאת ספרה הבא
תכתוב בשפה הסינית .כפי שמעידים מומ
חים ,וו שפה הרבה יותר נודה להתבטאות
מאשר האנגלית אפילו .חוץ מזה ,האם השבה
פעם במה יותר הרבה מיליונים של קוראי
סינית קיימים בעולם מאשר קוראי אנגלית?!
צבי אשל ,תל־אביב

העורך הראשי:
אורי א מ רי
ראש המערבת:
שלום כהו
עורך משנה:
רוג איתז

פ;־ 1^/א ליניבן־
חזו ב גליקסון « ,תל־אביג ,טלפון , 267*6
ה .ד .166 .מטן למבדקים , :עולספרס*.
המוציא לאור  :הפולס הזח בע״נז.
דפוס משה שהם כצ״נז ,ת*א ,טל.31139 .
ההפצה  :דוד מופל ובניו ,תל־אביב.
המערבת איננה אזזראית לתוכן הסודעות.

עתון

הנקרא

■7 ‘7
סיורי האחרון בחוץ־לארץ ,והשיחות עם
ערבים ולא־ערבים עליהן סיפרתי בעמודי
עתון זה ,הביאו לפחות תוצאה אחת :העו
לם הדח עלה בסולם ההשמצות של מנגנון
השלטון.
עד כה התיחסו אלינו רק כאל גורם יש
ראלי ,ושפכו עלינו רק את קיתוני ההשמצה
הישראליים )בתוספת כמה פצצות ומעשי־
אלימות( .אם נזכרנו גם בעתונים הציוניים
בחוץ־לארץ ,הרי היה זה רק בדרך מקרה׳
כהד רחוק .הגיוס האנסי־העולם־הזהי כלל
רק את כלי־ההשמצה המקומיים ,שתיארו
אותנו כפאשיסטים ,קומוניסטים ,טרוריסטים,
פורנוגראפים וסתם עוכרי־ישראל ,שיש לז
רוק אותם לכלבים.
אולם החל מהחודש האחרון עלינו בדרגה.
עתה מגוייסים גם כלי־ההשמצה הציוניים
בחוץ־לארץ נגד סכנת העולם הזה .המנגנון
של מערכת־השנור הציונית ,מכונה עולמית
טוטאליטארית שאין דומה לה ,נכנסה לפעו
לה• להלן דוגמה אופיינית•
כתב זיוניסט רקורד ,העתון הרשמי של
ציוני דרום־אפריקה ,בגליונו מיום ה״6
בפברואר ,תחת הכותרת :״עורך ישראלי,
המוקע כמטורף ,מנבא סוף לציונות״ ,בחתי
מת ליאו היימאן:
״תל־אביב — בנבאו את ״ההתמוטטות ה
קרובה״ של המשטר הישראלי הנוכחי של
בן־גוריון ,טס אורי אמרי ,ממנהיגי תנועת
הפעולה השמית האנטי־ציונית ,מישראל לניו־
יורק .מטרתו היתד ,להציג את תנועתו בפני
מנהיגים ערביים במרכז האו״ם.
״אמרי ,אשר השלטונות הישראליים מו
קיעים אותו כ״מטורף מסוכן וניהיליסט״,
הוא הבעל והעורך הראשי של שבועון־
החדשות הפוליטי העולם הזה ,אחד מסלעי־
המחלוקת העיקריים בישראל.
,השלטונות גינו אותו כשקרן וכבוגד,
אולם ספריו עלו בתפוצתם על כל שאר סס־
רי־המלחמה ,ועזרו לו לקנות שבועון כושל,
אותו הפך במהרה לשבועון הגדול ורב־
הכוח ביותר בישראל .הקו שלו הוא לפרסם
לפחות פעם בשבוע שערוריה אנטי־ממשל־
תית• הוא מאשים את כל המדינאים ,אילי־
המשק וכמעט כל אדם אחר בשחיתות וב־
כוונות־ודון.
״בשיחות פרטיות עמי הגדירו את אמרי
ממטורף מסוכן״ וכ״מאניאק פאראנואי״ .הם
אמרו כי תביעת הקבוצה השמית־הכנענית
לוותר על עצמאותה הלאומית ועל ריבונותה

עורך כיתוב:
סילבי עשת
כתב בכיר:
אלי תבור

עורך תבנית:
ועי
צלם המערכת*
אריתקרו

חברי המערכת:
מנשח בר־רייו ,שייע גלזר ,לילי גלילי.
דויד הורוביץ ,רותי ורד ,אברוזם תרמוו,
יוסר אבויהפרי ,אביבה סמו ,דמום עינו.
למה ערז.

ביותר

במדיגר

הממלכתית של ישראל היא עבירה פלילית
לפי חוק העבירות נגד המדינה ,אולם לא
ננקטו אמצעים משפטיים נגד אבנרי ,מחשש
פן יהפוך אותו הדבר לקדוש.״
בצרפתית אומרים :״הסגנון הוא האדם״.
אפשר גם לומר :״הסגנון הוא המשטר״.
כך אין מדברים הדוברים של מדינה ריבונית
על אחד מאזרחיה .כך מדברים ראשי־כנופיה
על יריבים ,המאיימים על פעולות הסחיטה
שלהם.
כל זה לא איכפת לי• מה שאיכפת לי הוא
שאותם הפקידים מתקיימים ועושים חיים על
חשבון מס־ההכנסה שלך ושלי.
★ ★
★
עתונאי צרפתי ,שביקר אותי לא מכבר,
סיפר לי איך מתנהלת העתונות המצרית.
אלוף־משנה מסויים יושב בערב ליד הטלפון
ומצלצל לעורכי כל העתונים• הוא אומר
לכל אחד מהם בנפרד מה עליו לכתוב
בגליון הבוקר הבא.
בישראל אין רודנות ,ולכן אין אלוף־משנה
מצלצל לעורכים .תחת זאת קורא ראש־
הממשלה לעורכים הנכבדים ,ואומר להם מה
לכתוב ומה לא לכתוב .כל העורכים ביש
ראל ,ללא יוצא מן הכלל ,ממלאים הוראות
אלה .וכאשר ראש־הממשלה משבח אותם
פומבית בכנסת ,על שמעלו בתפקידם והע
לימו מעיני הציבור ידיעות חשובות ,מת
מלאים עורכים אלה גאווה עמוקה•
במשך כמה ימים הצליח ראש־הממשלה
בצורה זו להעלים מאזרחי ישראל את ה
עובדה המדינית המכרעת :שהעליה הופ
סקה .אורגן קשר־השתקה ,אשר כל העתונות
היומית היתר ,שותפה לו .העורכים התכנסו
בישיבת־עורכים סודית ,בהשתתפות נציג
ראש־הממשלה ,והבטיחו להסתיר את הדיר
במאורגן מעיני קוראיהם.
היד ,זד ,קשר נגד הציבור ,קשר נגד סדרי
החברה הדמוקראטית ,קשר נגד המדינה•
בחסות קשר זה ,המשיכה הממשלה להטיל
מסים למען עליה שאינה קיימת ,והשתדלה
להיחלץ מן האחריות למעשיה.
בשבוע שעבר הפרנו את קשר־ההשתקה
הזה וגילינו לעיני כל כי העליה הופסקה.
כל עוד קיים העולס הזה ,לא יקום ולא
יהיה בארץ הזאת קשר מחפיר כזה.
אנו מאמינים כי האזרח רשאי לדעת• אנו
מאמינים כי האזרח חייב לדעת .וכל עוד
אנחנו קיימים ,האזרח ידע•

מכתבים
הם יורדים:

,

כתנת השבוע ,הם יורדים )העולם הזה
 (1110בוראי זיעזעה רבים בישראל .אד
אנוכי לא הופתעתי למקרא האינפורמציה
הכלולה בה ,הערוכה אמנם בטוב טעם וב
שום שכל ודעת ,אד אינה אלא כטיפה בים
מכל המתרחש בעני! זה במציאות .יכולים
הנכם לרשום נם אותי כמועמד לירידה ,ברג
שות מעורבים ,בצער רב על היותי נאלץ לנ
דוד ממולדתי ,אר בשאט נפש וברקיקה כל
פי אלו שעצבו צורת חיים סדומית במדי
נתנו.
הסיבות? ובכז ,יהודי ואדם ,שנולד בארץ
להורים ילידי־הארץ ,בעל השכלה פדגוגית
ואוגיברסיטאית ,שולט בחמש שפות ,ויודע
עוד שבע במידה נאותה ,היה ברננה במאו
רעות 39־ 1936ושפר דמו על משמרתו; שרת
חמש שנים בצבא הבריטי במלחמת העולם
השניה ,בפקודת המוסדות הלאומיים :העלה
יהודים ארצה וסידרם ביזמתו ועל השבונו:
השתתף במלחמת הקוממיות ובמבצע היני
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במקומות המסוכנים ביותר :היה בל חייו
ישר ומסור לעמו ,לא גזל ,לא חמם ,ולא
מעל :הובא בתכסיסים שפלים של הרשות
המבצעת במדינה זו לאבד! עמדתו ולהריסת
משפחתו.
אין בלבי כל ספק שכל מדינה עלי-אדמות
תקבלני בזרועות פתוחות ,ובזכות כשרי ובש־
רונותי אגיע במהרה לעמדה מכובדת בחב
רה .והואיל והנני בשנות השלושים המאו
חרות ,יפה שעה אחת קודם שאטול מקל
נדודי בידי ,בטרם אשקע במרה שלא אוכל
להחלץ ממנה.
אל נא תפרסמו את שמי וכתבתי .אלא
שמרום במערכת .ברם ,מולן אנוכי להשיב
בפרוטרוט לכל ארם אשר •פנה אליכם בקשר
לדברי אלו.
יצחק א .ד ,.תל־אביב

חינוך חלוצי

עמדתכם בפרשת ספרה של יע ‘ דיי! )העו
לם הזה  (1119הפתיעה אותי .לא ציפיתי
שדווקא אתם ,מכל העתונות בארץ ,תתיצבו

הכתבה שלכם על יעל דיי! בגליו! האדרה,
היתה דונמא לרפורטז׳ה עתונאית מעולה,
מלבד התוכ; המעניי! .מי כתב אותה?
עמוס בן־ורד ,ירושלים
לכתב הארץ בירושלים — תודה בעד הנזח-
מאה .את הכתבה כתבה מערכת העולם הזה.
רבותי ,אינני מבינה מה קרה לחוש השי
פוט שלבם .אני יכולה לסלוח ליעל ד־יז
הכל — שכתבה את ספרה בכפר-דייגים
צרפתי ,באנגלית ולבד .לא היה משנה לי
כלל לו כתבה זאת על קו־המשוה ,בפורטו
גזית ועם שותף .יכולתי לסלוח לכל ,מלבד
העובדה שהספר הוא במחילה ,מחורבי .הוא
כל בד ילדותי ,שטחי ,חסר רגישות ,עד
שלא צריד להיות מבקר ספרותי או לקרוא
אותו עד הסוף בדי לחוש בכד .מאוד יתכז
שנם התרגום המצועצע והמקצועי יתר על
המידה עשה כא! את שלו ,אד אי! הוא הד
בר הגרוע ביותר בספר .יתכ! שהספר הוא
אמיתי וכנה ,אך אמת עדיי! איננה ספרות.
יעל גלבוע ,תל־אביב
בעיו! רב קראתי את המאמר אודות יעל
דיי! ורואה אני את עצמי חייב לומר שאני

המצאה צורך נגיחה

בתור קורא ותיק של עתונכם אני מוברח
לבקש את סליחתכם .לא הייתי עושה ואת
לולא חשתי שתקופה מסוימת ,בשבוע זה,
הייתי בלתי הוג! כלפיכם ,בתור קורא ואמן.
האמת היא ,שכאשר ראיתי לראשונה את
ידיעתכם הסנסציונית על הפסקת העליה מ
רומניה ,לא האמנתי לה ,אולי משום שלא
רציתי להאמין .נתפתיתי על ידי ידידי
לחשוב שזאת סתם המצאה שלכם ,לצורך
ניגוח המשטר ולצודד המערכה נגד מלווה
העליה של מפא״י .מה עוד ,שבשאר העתו־
נים לא מצאתי ולו ברמז קל שום פיט!
להפסקה מעיו זו ,עד אשר התפרסם הדבר
בעתונכם .אני סבור שעשיתם מעשה נועז
בהוציאכם לאור את האמת שהמשטר רצה
להסתירה מעיני הצבור .יישר כוחכם.
נמרוד קנטור ,תל־אביב
 ...מחריד לחשוב עד היכן מגיעה השפע
תו של שלטו! ביג׳י ,עד שהוא מסונל למנוע
נם מעתוני האופוזיציה פרסומים שאינם נו
חים לו.
צ .מיכאל ,חול ח

צדק דגנב:

בתאריד החמישי לחודש זה ,בשעה שבע
וחצי יצאתי בדרכי לעבודה ועברתי ליד ה
מועצה ברמת־השרה .לפתע נתקלתי במחזה
מחריד .נהג אשד ,שכב על נבר חלוש והכה
בו מכות רצח ער שהגבר זב דם רב .לתמ
הוני הרב עמדו כל נוסעי האוטובוס נדהמים
ולא היה ביניהם אדם שיחוש לעזרה ,כי
כולם פחדו מהנהג שהשתולל והרביץ .רק
כשהנהג נזכר כי החוק אוסר על נהג צבורי
להתקיף אזרח ,הוא הפסיק להכות וביקש
מאחד הנוסעים להמשיד להרביץ לאותו איש.
העני! נמשך כחצי שעה ,ועד שהניעה המש
טרה ועצרה את כולם איבד המוכה את
הכרתו .האנשים מסרו כי האדם הוא גנב
ולב! הכו אותו .עד כמה שידוע לי במושבה
הוא נחשב באדם ישר שקט ונוח .ונניח
שהוא גנב ,האם זו הררד
הנכונה? לא האמנתי כי מח
זה כזה עלול להתרחש בטו־
שבתנו .ועצתי לחברי אשר
למצוא דרר אחרת להתנהגות
במקרים דומים.
שרה צמח ,רנזת־השרון

כיבל״אפיל
כצופה בהתחרות המשעש
עת ביו שני עתוני הערב
)העולם הזה  (1119הריני
לציי! :תפוצתו של יריעות
אחרונות עלתה בזט! האח-
רו! לא בגלל המפה ,בי אם
בגלל החידוז התנ״כי שהו
פיע ומן רב קודם .עובדה
זו מענינת במיוחד ,כיו! ש
איש לא שם עדיי! לב שנם
התנ״ד יכול להיות נורם
מושד לתפוצתו של עתוז ,ו
לא רק בחורות חיות ומתות,
ב .קליינברג ,תל־אביב

אין אישור

דוגמנית יעל דיין בפאריס *
מזועזע עד עמקי נפשי .יעל דיי! ,בת למש
פחת הקלאים ותיקה ,בת נהלל — כל אותו
הילות הזוהר שנקשרו לראשה אינן מגיעות
לה .יעל דיי! לא יצאה ליישב את נחל-
עוז ,ולא יצאת להפריח את שממות ארצנו,
היא מלאה את משימתה החלוצית בנסיעות
לחוץ־לארץ .תמונות הפירסום שלה אינן מר
אות אותה צועדת מאחורי המחרשה או ה
תלם הפתוח ,אלא כדוגמנית בתצוגת־אופנה.
בימים טרופים אלה ,כשכל הטנהינים הציו
ניים רוממות החלוציות בגרונם ,רואים אנו
את פרי התינור שהם נותנים לבניהם הם.
קורא ,עפולה

כב׳ השופט שלמה לובנ-
ברג הורה אותי לכתוב אלי
כם כדלקטז :בשבועונכם )ה
עולם הזה  (1119מופיעה
כתבה לפיה אישר כבוד ה
שופט ,בבירור בקשה שהוג
שה ננד שבועו! אחר ,נכו
נות של סיפור שפורסם בז
מנו באותו שבועו! ,על כך
ששר-החינוד פיטר את נהנו
מחמת עני! הקשור בנהיגה;
והסיפור הוכחש לאחר מכו
כאותו שבועון.
בב' השופט לא אישר ולא
היה ביכולתו לאשר את נכו
נות הסיפור .נודע לו על
הפרסום האמור מכתבי העתונות ,שהגיעוא“
המועצה הלאומית למניעת תאונות ושבה
הוא כיה! כיושב־ראש ההנהלה.
א .מטלון ,מזכיר ראשי ,בית
המשפט המחוזי ,תל־אביב
* מציגה שמלת נשואי! הימנית ,בין שת
דוגמניות צרפתיות המדגימות שמלות צר
פתיות עשויות מאריגי משכית .משמאל:
שמלה ״מלכת שבא״ של לאנבין־קסטילו

לפני חודש נידונו שלוש צעירות ישראליות בעזה לחמש שנות,
מאסר על הסתננות לשטח המצרי .אחת מהן היתח אהובה
דגנית ,שעתונאי מצריים בינוה כתואר ״המרגלת היפהפיה".
כשנים האחרונות לפני שהסתבכה כהרפתקה זו ,כתבה אהובה
יומן אישי על קורותיה ולבטיה ,העומד להתפרסם כ״העולס
הז ךן״

■ו ס נ ה י ס ל א ח ו ב ח
הוא מיסמך אנושי המעורר למחשבה  -וידוייה של צעירה,
כת משפחה ירושלמית מכובדת ,מועמדת לקצונה כצה״ל ,אשתו
של קצין שהתגרש ממנה ,צברית המעורה בארץ שהתדרדרה
בהדרגה מחיים מסודרים להכרה מפוקפקת  -עד שהגיעה להר
פתקה שיצרה תקרית בינלאומית.
כפרסמו יומן זה ,מקווה ״העולם הזה״ להפנות את תשומת־הלב
הציבורית ללבטי חלק מסויים של הדור הצעיר ,שהתדרדרותי
מסבנת את עצמו ואת המדינה.
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