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המודעות. לתוכו אחראית איננה המערכת

 משנה: עורך
איתן דוב

תבנית: עורך
ולי

המערכת: צלם
לרו אריה

כיתוב: עורך
משת סילבי

בכיר: כתב .
תבור אלי

המערכת: חברי
 הורוביץ, דויד גלילי, לילי נלור, שייע
 אבו־ יוסף הרמוז, אברהם ורד. רותי

 עמום סרי, אבנר מטו, אביבה חסרי,
לרו. שלמה זינו,

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהו שלום

׳ ^7
 מנגנון־ ראשי התהלכו וחצי שנה לפני
 להם וסיפרו המפלגות מנהיגי בין החושך

השגרי של שכיר סוכן אני כי כמוס בסוד
 מפלגות מראשי ביקשו יהם הסובייטית. רות

סכ לחיסול ציבורי ביבוי להם לתת הימין
כמרגל. מאסרי על־ידי — זו נה

שבו מנגנון־החושך פירסם ימים באותם
 אותה את להפיץ היה מטרתו שעיקר עון,

 צעקניות, כתבות־שער תריסר בחצי התורה.
 הוכרז מזוייפים, ומיסמכים תמונות מלתת

 מק״י של 1 מס׳ ״סוכן־התעמולה אני כי
בישראל.״

 נהגו המפלגות ראשי הצליח. לא המבע
 מנגנון־ לראשי הודיעו מופתית, בהגינות
 לפי שהוא, למיבצע יד יתנו לא כי החושך

ה שבועון זדונית. עלילה הכרתם, מיטב
 המכיר הרחב, הקהל ונסגר. התמוטט ב.ש

 ב־ התוכנית כל את קבר הזה, העולם את
בת־צחוק.

★ ★ ★
כא החודש, זו אומללה בפרשה נזכרתי

מ והפעם — דומה מסע נגדנו מתנהל שר
בדיוק• הפוך כירן

 של סוללה הציבה הקומוניסטית המפלגה
 ואמיל סנה משה ובראשם תותחיה, מיטב

 סוכן אני כי אוהדיה את לשכנע כדי חביבי,
 ה־ ההסתה ראש האימפריאליזם, של 1 מם׳

בישראל. אנטי־קומוגיסטית
 בקרב מאד. אנוכיים זה למסע הגורמים

לי של תהליך נוצר בארץ הערבי הציבור
 מופנית זו לאומית התעוררות לאומי. כוד
 עמדתם בשל הקומוניסטים, נגד השאר בין

 באותה וקאסם. אל־נאצר עבד שב־ן בסכסוך
 באהדה זו התעוררות ראשי מתייחסים שעה

 שלום להשכין שמטרתו השמי, הרעיון אל
ב הערבית הלאומית התנועה בין כבוד של

העברית. הלאומית התנועה לבין מרחב
 אני כי מק״י למנהיגי נדמה מה משום

 הזאת. האדירה התמורה את שחולל האיש
 ראוי איני לצערי אך גדולה, מחמאה זוהי
 לנסות היה לעשות יכולתי אשר כל לה•

 אפיק זו ערבית־לאומית להתעוררות ולהתוות
והשתלבות. שלום של

 גדולה תבוסה מפני החוששת מק״י, אולם
 כי החליטה הבחירות, ביום הערבי ברחוב

 של מטר עתה עלי יורד לכן האוייב. אני
מש ובערבית. בעברית פנטסטיות השמצות

בש מק״י בטאון באל־איתיחאד, אופייני פט
ב הלאומי האגף מנהיגי על הערבית, פה

 אורי של ילדיו ״הם העממית: הערבית חזית
 ה־ ההסתה של המזבלה על שגדלו אבנרי,

״אנטי־קומוניסטית . . .
 הזה העולם של יחסו למדי. מגוחך זה כל

 בדיוק כיום הוא — השתנה לא מק״י אל
 פוסלים אנחנו וחצי. שנה לפני שהיה כפי
לרו הזרה הקומוניסטית, האידיאולוגיה את

קומו דיקטטורי במשטר רוצים איננו חנו.
 כי רוצים ואיננו אנטי־קומוניסטי. או ניסטי

 כפי — הסובייטי הגוש גרורת תהיה ישראל
המערב. גרורת שתהיה רוצים שאיננו

 הקומוניסטים כי נגיד לא זאת, עם יחד
 לסתום נסיון לכל יד נתן ולא בוגדים, הם

 חופש־הדיבור על נגן בכוח. הפה את להם
 כל של הדיבור חופש על כמו מק״י, של

 לפגוע נסיון ייעשה ואם בארץ. אוזר גורם
 — להגנתו נתייצב מישהו, של בחרות־האזרח

אנטי־קומוניסט• או קומוניסט יהיה אם

★ ★ ★
 מוזר לאמת, וביחס בהשמצות כשהמדובר

 זה בשטח הקצוות• שני בין המרחק קטן מה
 לבין מק״י שיטות בין הבדל כמעט אין

מנגנון־החושך. שיטות
 ידיו את מומן אינו הוא גם זה מנגנון כי

 נגדי פיתח הוא לאחרונה בצלחת. הארוכות
 למדי. מבדח הוא שגם מסע־ו?שמצה אישית

 שמועות לאוזן מפה מפיצים המנגנון אנשי
 שהייתי מסתבר הקרבי. עברי על מזעזעות
 את ונטשתי שערקתי ומלידה, מבטן משתמט

 שתת־ בשעה שנפצעתי נראה לקרב. חברי
 בין אי־שם בננה של קליפה על חלקתי
אל־מנשיה• ועיראק פלוג׳ה

הרא בפעם אלה דברים שמעתי השבוע
 ושד שמנמן מפא״י איש אוזני. במו שונה

לק אותם השמיע לבנה, בחולצה פע־שובע,
 מוגרבי, ליד צעירים עוברים־ושבים בוצת
 ואדי־ עצורי משפחות למען ההתרמה בעת

 עם הייתי הקרבות בימי כי סיפר הוא סליב.
לה על־ידם נשלחתי בגן־יבנה, בעמדה חברי

לברוח. כדי ההזדמנות את וניצלתי לחם, ביא
 לא זה פנטסטי לסיפור שהקשיבו הנערים

 אליה שועלי־שמשון, פלוגת כי לדעת יכלו
 כל בגן־יבנה. מעולם לחמה לא השתייכתי,

 למשמע יצחק מינימלי קרבי נסיון בעל חייל
מ הלקוח סיפור לחם״, ״הבאת על סיפור
 הראשונה. מלחמת־העולם של המושגים אוצר
למ ביקשתיו כאשר שהסתלק האיש, אולם

 שלו, תעודת־הזהות ומספר שמו את לי סור
 השמועה כי קיזזה הוא לכך. התכוזן לא כלל

הלאה. ותעבור תידבק
 עונה הייתי אילו עצמי את משפיל הייתי

 רק רציתי אולם זה. מסוג השמצות על
 הזה: המסע יוזמי את אחת שאלה לשאול

 מסוג בויכוח לפתוח דווקא לכם כדאי האם
זה?

מ אחד כל היה איפה לבדוק נתחיל אם
מענ דברים להתגלות עלולים ומאתנו, אתכם
ו לאלפים, ידוע הקרבי עברנו מאד. יינים
 הגושפנקא את הנושאים בספרים רשום הוא

 החטיבות. ראשי ושל צה״ל של הרשמית
 כאן אין האם מאד. מפוקפק שלכם עברכם

 את מזכירים אין התלוי ״בבית של מצב
החבל?״

 פסים על ויכוח לנהל בעבר רצינו לא
 לנצל רוצים אנו כי בנו יחשדו פן — אלד,

 תקופה אנוכיות או פוליטיות מטרות למען
חיי אלפי כמו חובתנו, את רק מילאנו בה

 רוצים אתם אם אולם אחרים. קרביים לים
 לכם. יבושם — זו בחזית דווקא להתמודד

נירתע. אנחנו לא

מכתבים
סירוב גט, כמקום
(ה בית־סוהר״ או — ״גט לכתבה בקשר

 שמזל מהנכתב מסיק אני ):1140 הזה קולט
 ״בעלה״ למתקרי מרצונה אי־פעם נבעלה ייא
 נשואה טול איז דיני־ישראל, לפי מכאז, —

גט אפילו צריכה ואינה יצחק למשה כלל

 להינשא ויכולה לרווקה נחשבת היא ממנו.
 קובעים, דיני־ישראל חפץ. שלבה מי לכל

 וננד בעל-כרחה אשה לקדש יכול אינו שאיש
מת האשה איז הפוסקים, כל (לדברי רצונה
 היה במתגרשת דווקא לרצונה; שלא קדשת
 בעל־כרחה אשתו לגרש יכול שהאיש הריו,
תיקונו על בא זה דבר אולם רצונה, ונגד

 ״מאור — גרשום רבנו של מחרמותיו באחד
 גם היתר, ביו ושמתא, נידוי שקבע הנולה״,

הו הכנסת לרצונה: שלא אשתו המגרש על
 כד. העושה על פלילי סעיף גם וקבעה סיפה

ב שאם פליגי, לא עלמא כולי מכל־מקום,
 אסור, שהדבר אף לרצונה, שלא אשתו מגרש

 שלא אשה במקדש הרי תופסין: הגירושי!
 נם והקידושיז אסור נם הדבר — לרצונה

 האב אין כמו־כז, מעיקרם). תופסים אינם
 שתתקדש אותה לאכוף ו/או בתו לקדש יכול

 שתים־עשרה לגיל הבת שהניעה לאחר לאיש,
 דיני לפי אמנם יתר־על־כז, אחר. ויום שנה

הק לבתו קידושיו לקבל האב יכול ישראל,
 ויום שנה משתים־עשרה פחות (שגילה טנה

 בדעתה התחשבות ללא הוא מרצונו אחד),
 שתים־ לגיל הבת בהגיע אולם, הבת; של

 ״לצאת היא יכולה אחד, ויום שנה עשרה
ש להודיע, צריכה פשוט היא — במיאוו"

מאלי פוקעים וקידושיה בבעלה, ממאנת הנה
לנט. אפילו זקוקה היא ואי! הם

טועים, רבות שפעמים לומר, עלי לצערי,
ב המחוזיים בתי־המשפט ונם בחי־הדי! נם

 בדיני חלקי שיפוט להם אשר — מדינתנו
וגור בעניני־אישות הלבה בדבר — משפהה

 ולטרנד• לסיבוכים ובעקיפיז במישריז סים
משפחתיות. יות

ירושליפ דגני, א. יצחק
;פץ חומר

 ל״י, 5— על־סד המחאה בזה רצופה
ואדי־סליב. עצורי למשפחות כתרומה

צפת קלינגר, ן שמש!
ו נ א . .  ואדי-סליב, לקרן ל״י 10 תורמים .
 10 אחרי עכשיו, שעד — במצבנו בהתחשב

 מזוהמה לצאת יכולים איננו במעברה, שנים
המים. ברז ליד בתור ומעמידה ולכלוך

אדרי, ואליהו ווייצמן יעקב
ח:פה אחוזה, מעברת

 מורה אני הוקרה ורגשי ראש הרכנת תוד
מט שהיו הואדי תושבי אותם כל בשם לכם
 ישראל. משטרת של חסר־הסיבה לפוגרום רה

 על שעמד היחיד העתוו היה הזה העולם
 הסר־ אדם של בזוייה שיריה מהרנע המשמר,
ב אבק-השריפה חבית את הציתה אחריות

 ולחזור האמת את לומר חשש לא הוא ואדי.
 לסבל חברי ובשם בשמי ושוב. שוב עליה

חיפה ממן, א/יהו תודתי■ את קבלו־נא
 בואדי ״פרובוקציה המאמר את בקוראי

 שנות את זכרתי ),1140 הזה (העולם סליב״
 היהודים אנו כאשר בחוץ־לארץ, 1041־1944
 והנבלות מעצרים לרדיפות. נתונים היינו

גויים ״רק אומרים: היינו אז ספור. איו
״ למעשים מסוגלים  את שואלת אני כאלה...

מסו יהיו ישראל שבמדינת ,.הייתכן עצמי:
המע אותם יהודים שוטרים לעשות גלים
?״ שים

תל־אביב ב״ ש.
י נ ב . .  הגיבורים מות הם. אחים ישראל .

 ז״ל אלבז נת: של
 )858 ,הזה (העולם
 ששמע בשעה יוכיח:

 הרימו! נקישת את
אהב את שקל הוא

ה ואחיו לחבריו תו
לב מבלי יהודים,

אשכנ הם אם דוק
ו ספרדים, או זים
בנופו. עליהם הגו

בן־הרוש, רפאל
בנייברק

 סליב ואדי תושבי
 כי בחשבם צדקו לא

 בעייתם את יפתרו
 רק אבנים. בזריקת
 יושיעו אחת בזריקה
.לקלפי הפיתקאות זריקת לעצמם: . .

באר־שבע או״״ר, נ!״ח
. .  בואדי האחרונה בשבת שנערכו בפרעות .
המפת אלה וראשונה בראש אשמים סליב
ה... על התיאוריה את חים  אני גם האפליי

 באפ־ חשה איני אולם עדות־המזרח, מבנות
 לעלות כרי הכל עושה אני להיפר: זו. לייה

להע וזוכה לומדת אני האשכנזים. אחי על
 את עצמי על חשה ואיני מקום בכל רכה

היחידה. הדרד זוהי האפלייה.
m מ., ר. a  11 unnio׳u ,ירושלים עיסה

י מ . .  עדות ביו אפלייה איו כי שטוען .
 קצרה: סטטיסטיקה הוא. עיוור — המזרח
 מבני אחוזים מחמישה פחות יושבים בכנסת
מ פחות — הכנסת בוועדות המזרח; עדות

 פחות — הבכירה בפקידות אחוזים; שלושה
 — ונספחים שגרירים בין אחוזים; מארבעה

 תשעה — הסוכנות במנגנון אחוזים; שמונה
 אחוז; 90ם־ יותר — המפוטרים בין אחוזים;

.. 95מ־ יותר — השיכון מחוסרי בין ז. חו א
 אפילו הם — ל״דבר״ זה מכתב (שלחתי

 שלא שכן כל לא עליו, לי השיבו לא
אותו). פירסמו

הוזקוה שכונת כהן, ליאון
עד איננו — לו עדים שאנו המר המאבק

 אפל- בארץ אין במהותו. סוציאלי הוא תי,
בין־עדתי... חוסר־סובלנות יש עדתית. ייה

רנזת־ג! לבנה, אריה
. .  מכתירים אתם מי את לכם: התביישו .
 ו־ המארנז בן־הרוש, את — מנהיג בתור

 מורא האין האשכנזים. כל של שחיטה מתבנו
בליבכם?

רמתיגן בן־שהר, שלמה
 מורא ללא שהסברתם, על לכם מודה אני
 המארו־ העדה של הקרבתה מידת את ופחד,
 מרפ־ בנינו גוויות המדינה. קום מאז קאית

 קיומן את יכחיש לא ואיש אדמתנו, את דות
 על- שהוקטו ההתיישבות, נקודות 120 של

מסוכנות. בנקודות־ספר ידינו
כסלון מושב ,mvu ן תחר,

ה למתיחות הפתרון את מצא דיין משה
 היו לא בגבול המתיחויות בתקופת עדתית.
 מאמרו באמצעות — כאלה בעיות קיימות

 השרשרת, תגובת את דיין הפעיל ב״דבר״,
הבוערות. הבעיות את לפתור קיווה

קריית־אונו פורת, אסתר

. .  השתייד אליה החבלה, מחלקת כמפקד .
 על לעמוד ברצוני בן־הרוש, דויד בזמנה
 (העולם מנהיג״ של ״לידתו בכתבה הנאמר

ב הוכשרו לא תקופה באותה ).1139 הזה
 העדתי", נפץ ב״חומר לטפל החבלה מחלקות

 כן האחרים כמו אלא בכתבה, שנאמר כפי
 הצד על וביצע, למד הוכשר, בן־הרוש גם

 את שתרמו הדברים אותם את ביותר, הטוב
 עוול בפירודה. ולא המדינה, בהקמת חלקם

ועוס שעסקו לאלה להיגרם על־כז עלול רב
צבאית". ״חבלה — זו במלאכה קים

■חיפה ק/»ו!״ר, !ק ! * י
 המאושרה פה1בתק כי ציין הזד, העולמי

 בן־הרוש בחר בצה״ל, שרותו תקופת בחייו,
 כנראה״ אותו, שהכשיר תה החבלה, במקצוע

 אחר מס,ג נפץ בחומר לספל יותר, מאוחר
להיפך. ולא —

הפודקדור ציידי
לקפרי עברי-ערבי נוער של סיור ס׳סלחת

 הניעה ותורכיה סין
בסי שעבר בשבוע

״מרמ מהאניה רות
 איס־ העיר אל רה״

חלי כשקול קנררוז,
ב מתערב ותוף לים

 ו־ הספגים קריאות
וח המשקאות רוכלי
 החוף. שעל פירות

 כבימי בדיליז׳נסים,
 חברי סיירו המנדט,

ה ברחובות המשלחת
ילדי השונים. עיר

סבי שנקבצו העיר,
 בקונצרט זכו בנו,

 מגרש אל ונם חינם,
.הנענו המשחקים . . 

ר קצר׳ היה הביקור מי ז בכיוון נמשיך כי
רא פולקלוריסטי ס׳יור זה יהיה לאנטיוכיה.

במדי וערבי, עברי ישראלי, נוער של שון
הים. — שלנו המערבי בגבול הגובלות נות

תורכיה איסקנדרון, זמיר, עמנואל
הגיד תהום

ה האוניברסיטה פירסמה ״הארץ״ בעתוז
 מדעי. מרצה מחפשת היא בה מודעה עברית

 כי המבקשת מציינת המיכרז פרטי יתר בין
 לא אד וותק, נסיו! בעל להיות המועמד על

 זו דרישה כי לציין ברצוננו .40 לגיל מעל
 לערד 35 בגיל שהרי נמור: אבסורד היא

 אקדמאית. למשרה הכשרתו את אדם גומר
ה האוניברסיטה את להעמיד היא בקשתנו
 ואי־החו־ אייהמוסריות אי־הצרק, על עברית

זו. בבקשה קיות
המת האוניברסיטה, האם היא: שאלתנו

 מסרבת ותרומות, הממשלה כספי על קיימת
?40 מניל למעלה שהוא ממי תרומה לקבל

 איגוד יו׳׳ר רון־אל, שבתי
ת״א בישראל, הקשיש העובד

המבחן כד
ה (העולם הגיעה״ הזמיר ״עת בכתבתכם

 אורנה זימרה הזמרת כי כתבתם ),1133 זה
 אולם הישראלית, לאופרה להתקבל ניסתה
 קול. מבתז לה לערוד סרבו האופרה מנהלי
אחרת: היא האמת

ה מבחן את אצלנו. עברה אורנת הזמרת
 הנהלת על־ירי הוזמנה היא בהצלחה. קול

באופ המקובלים בתנאים להצטרף האופרה
 והודיעה חוזה הצעת לעיון נם קיבלה רה,

 מאז מספר. ימים לאחר תשובתה את שתתז
עליה. שמענו ולא אותה ראינו לא

 האופרה מזכירת כהן, נ.
תל־אביב הישראלית,

חשוב עיסוק
 עוסקת אינה שפיר ״זיוה כי מודים אתם

 הזה (העולם שחושבים״ במה רק בהוליבוד
 תמונות- את כן על פירסמתם מדוע ).1137

 סתם זו היתה לא האס זיוה. של העירום
עליה? גסה התנפלות

תל־אביב תנאי, חנן
 כל על הזד, העולם דיווח למגמתו נאמן

 אלה יעל רק לא שפיר, זיווה של עיסוקיה.
 אינו חנאי שהקורא

עליהם. חושב

דפסטיכדיב דא
 מדווחת וורד רותי

 (העולם בהתמרמרות
 נשף על )1137 הזה

ל (אנודה ״אגבל"
ל לאומי). בגר מען

 מיותר זה בנד דעתה
המת לפי הוא אם
 אני ״אנבל״. של כון

 זו מדעתה מסתייג
 יש לדעתי וורד. של

 בחיפושים להמשיך
 הפתרון שיימצא עד

הנכסף.
 לדבר ״משוגע בתור
 בבע- החוקר אחר״,

 רבות, שנים זו ייה
 בתור מציע הנני
 מקומי לאומי בנד
 את לפסטיבלים) (לא

 לובש שאני הכני
הב תמונה). (ראה

 בפשטותו, מצטיין גד
 ולנשים לגברים טוב

 - ובחורף בקיץ לשימוש מתאים יחד, גם
ראשון. ממבט להיווכח שאפשר כפי

תל־אביב שנוקפרצקן, זלמן
אדוניו קוד

ב ישראל״ ״קול של חאהרונים שידוריו
שהפ )1136 הזה (העולם הנשק עיסקת עניו

 את להביא חייבים מפא״י, לראש לשופר כו
ה של שמו לשינוי השידור שרות הנהלת
אדוניו. קול ו/או מפא״י קול הצעתי: שרות.

תל־אביב לוי, י.
בעליו. אבוס שו(פ)ר יודע שנאמר: זה
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