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הראשי: העורך
אוריאבנרי

המערכת: ראש
כהן שלום

משנה: עורך
איתן דוב

כיתוב: עורך ראשי: כתב
גילן מקסים תבור אלי

המערכת: צייר המערכת: צלמי
יקי רויראומר אנור, יעקוב

המערכת: חברי
 גלילי, לילי נלור, שייע בת־יער, נורית
 אבו־חמרי, יוסר ורר, רותי הורוביץ, רויר

צבר. שמעון פרי, אבנר סטו, אביבה
קשת. סילבי קינן, זטום
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בעצ נוכחת שבוודאי כפי שבועיים, לפני
 חופ־ אחרי לעבודה, גלילי לילי חזרה מך,

 שלה למדור החומר את ממושכת. שת־קיץ
ה לעריכת האחראי לעורך־הכיתוב, מסרה
לדפוס. והעברתו חומר

עבו שהגיע אחה מיכתב העבירה אלי ואילו
באו טיפל לא איש מחודש. למעלה לפני רה
 מיועד שהיה חומר שכלל מאחר מיכתב, תו

 אותו לילי. של במדורה ורק אך לפירסום
 שני ללילי שלח הזה העזלם של קורא

:קטעים
 ״השקריר׳׳ של וערב שתי חקירת

: ר ה ס
? בסדר ששייקה שהודעת הנכון ש.
שכן. חושב אני ת.
? חשוד שייקר, היה האומנם ש.
בטוח. אינני ח.
? אירס״ו תיק את בדקת האם ש.
זוכר. אינני ת.
אירס״ו? תיק על לספר תוכל מה ש.
ביטחוניים. מטעמים לשקרר, אוכל לא ת.
? פקודתך תחת עבד עמום האם ש.
שכן. מניח אני ת.
 לפני המפכ״ל בתפקיד שימשת האם ש.

? מסויימת תקופה
 פרקליטי עם להתייעץ אוכל האם ת.

י השיבי לפני
כ האחרון הזמן עד ששימשת הנכון ש.

באוסטריה? שגריר
השאלה. על שנית תחזור ת.

★ ★ ★
חמשיר: הוא השני הקטע
 מחרוב במפקח מעשה

 טוב זכר לא ותשובות ששאלות
 טוב. לא ידיד למען

— לשקריר נהפך ומשגריר
הרסו. אירס״ו אכן

 להשתמש התכוונתי ״לא לילי: לי סיפרה
על יותר מראה החקירה על הקטע בחומר.

 ואילו הומור, חוש על מאשר צדק של חוש
 ד,חמ־ השירה כלל לפי בנוי אינו החמשיר
שירית.״
 לנחוץ גלילי לילי זאת בכל מצאה מדוע
 מיכתב על כי המיכתב? את לו להעביר

 חסידוף, חי מאשר אחר לא חתום היה זה
 לא למערכת, המיכתב הגיע כאשר ירושלים.

 ידוע עכשיו חסידוף. מיהו מאיתנו איש ידע
 חשיפת לבין בינו הקשר כולה בארץ

 לחבל שנועדה המשטרה, צמרת קנונית
סהר. במשפט
סהר, מפרשת לצחוק שניסה שאחרי נראה

 להבליג׳ הירושלמי הצעיר היה יכול לא
יותר. רצינית בנימה זו בפרשה לפעול ניגש

★ ★ ★
בח נוסף, מיכתב למערכת הגיע השבוע

 שהוכתר הצעיר כתב חסידוף. חי של תימתו
הזה: העולם על־ידי כאיש־מופת
עו אשך הקוראים לכל להודות ״אבקשך

 אחד דבר מיכתביהם. את ושלחו אותי דדו
 לעשות יכולה מה ספק: לכל מעל הוכח

 אלה ולכל ודעת־הקהל. בלתי־תלויה עתונות
 מלמסור תחששו אל למסור: מה להם שיש

זהירים.״ יותר היו רק —
 מתכה־ן שאליהם המכתבים לסוג דוגמה
 יעקב הקורא של זה מיכתב הוא חסידוף,

 שר אל שנשלח ,27 בק ישראל רחוב אלדר,
המשפטים!

 היתד, מה להצהיר תואיל באם לך ״אודה
 חסידוף חי פיטורי את כשנימקת בוזנתך,

מו דופי בה שיש פלילית, עבירה ב,ביצוע
 הכוזנה האם יחד.׳ גם מעילה ומעשה סרי

 שמא או והמועלים? הגנבים למוסר היתר,
למוסר?״ אחר קנה־מידה נכבד, שר לך, יש

 רמתם מגילויי רועשת שהארץ בשבוע
 בארץ, השלטון מראשי כמה של המוסרית
 על להרהר מוסב לבון, בפרשת הקשורים

זו. שאלה

מכתבים
ושות׳ פרס

 היא )1201־2 הזה (העולם לבוז פרשת
 ביותר החשובה הציבורית הפרשה ספק ללא

 כי אמנם יתכן ישראל. מדינת בתולדות
 וחשו■ חמורים מקרים קרו אלה שנים 13ב־

 בטחונ״ם מיסמכים זיוה מאשר יותר בים
 אולם מכהונתו. לבוז פנחס את לסלק כדי
 לידיעת מגיע כזה שדבר הראשונה הפעם זו

 כי הצנזורה, של ידה כבדה אמנם הציבור.
 אבל עדינים. במחוז בענייני נוגעת הפרשה

 לדעתי, עליה. ומדברים כותבים — זאת בכל
 שנים שבמשר לפחות: אחד דבר מוכיח זה

 נם והתבנרו שלנו, הציבור התבגר אלה
 — האזרח כי למסקנה והניעו העסקנים

תל־אביב ניר, אפרים לדעת• זכותו
 לכם איז בקלקלתם! אותם תפסו סוף־סוף

 לי. נותז זה סיפוק של הרנשה איזה מושג
 לדעת טוב אבל חלילה. סאדיסט, שאני לא
 חוץ מקווה). (אני לנצח הצדק של סופו כי

 הידידים לכל לבוא עצומה הנאה זו מזה,
ולה השנים כל הזה״ ״העולם את שהשמיצו

 כשאמר הזה׳ ,העולם צדק ״נו, בפניהם: טיח
וזו למדינה מסוכנים ושות׳ פרם ששמעוז

 של הדימוקראטיות בזכויות לפנוע ממים
חיפה פירסס, נחום האזרח?״

 ניתז החומר את הגשתם שבה מהצורה
 מהות לנבי מאד מעניינות מסקנות הסיק

 על כוחכם ויישר ברוכים היו .. ופרשה
 החופשית, האינפורמציה משטר על ומדכם

 והדמוקראטיה הצדק משמר על זה בעקבות
גן -מת אוראל, אברר,ם אינג׳,מדינה.

 ש־נים, חמש חיכה ללבוז. הכבוד כל בחיי,
 בתוספת החוב, כל את משלם בסוד אבל

בישראל! כמוהו וירבו הלואי ריבית.
נתניה חרמון, אליהו

 קבוע קורא אני כי הפתיע. לא זה אותי,
שכתב מה כל שנה. 11 כבר הזה״ ״העולם של
 — מאד הרבה היה וזה — עכשיו עד תם
 וכו־ דייז משה קולק, טדי פרם, שמעון על

 שאתם שחשבתי פעמים היו היטב. לי זכור
האמנ הכל בסד אבל פנטזיות, סתם כותבים

 בפעם רואה, אני ועכשיו לנילוייכם תי
שצדקתם. נוספת,

תל־אביב בוקסדורף, עמיאל
ה הזעזועים התאמתה: שלכם נבואה עוד

 לא מפא״י, בתור יבואו היחידים פוליטיים
אחרות... מפלגות לביז בינה

חיפה כרמי, דב
 בחוץ שישאר לפרס היה מוטי בקיצור:

לעשות. מה לו איז כבר כאז לארץ.
טבריה דיין, אברהם

בעיות עיר ירושלים,
העתי ירושלים על הכתבה קריאת אחרי

 ש־ למסקנה באתי )1194 הזה (העולם קה
 אינה העתיקה ירושלים כי הוא מזלנו
 בעיות כמה לעצמכם תארו ישראל. בשטה

 זו עובדה היתה ובינלאומיות ממלכתיות
 עומר מסנד כיום עומד המקדש בית במקוםמעוררת:

היו אפילו ואולי לנו, קדוש למקום מחדש להפכו דורשים היו הישראלים המוסלמי.

 חדש. מקדש בית לבנות דורשים הדתיים
 ביטול על דיבר כבר שהרמב״ם אף־על-פי
הת שהיתר! הבעיה מה יודע מי הקרבנות,

 מפקד היה ששאלתיאל מזל איזה עוררת...
ירושלים!

ארה״ב פילאדלפיה, להבי, יחיאל

המתים תחיית
 של גילויו על הידיעות אח קראתי כאשר
 איירם בבואנוס — חי! — בורמאז מארטיז
לא אני שטחתי. פשוט 11202 הזה (העולם

 אבל זה, למה יודע
 שיטחה התמלא לבי
נתפס שסוף־סוף על
ה אבל בבלוף. תם

נמשכה. לא שמחה
 ימים שלושה כעבור

 זאת בכל כי הסתבר
בח איננו בורמא!

קיל־ לנטרי זה יים.
הכי יום את לי קל

 תמיד אתם פורים.
שמכם! ימח צודקים,
ברנר גבעת יור^

 לנימה לב 6ת0ש
 קרייז הודיע שבה
תפי על ישראל קול
בור־ הנאצי סת

 4בל שטחה איזו מאז?
תרו איזו תי-עצורה,

שהשימחה לגמרי, היה ברור ניצחו!! עת
 שלכדו בד מתור רק באו לא הניצחוז ותרועת

 חי אותו שלכדו מפני אלא הפירר, סנן את
 הוצא איד סקופ פרסם הזה שהעולם אחרי

יו שהקרייז ציפיתי שנה. חצי לפני להורג
 של והבלופים הסקופים למרות ״וזאת סיף:

 הוצא כאילו בשעתו שמסר מסויים, שבועוז
 בבואנום יהודי רופא בידי להורג בורמאז
איירס."

בורמאן

נתניה ברמן, שמחד,
כיפור ביום סטייק
 יכול שהוא הזה, צבר לשמעו! תנידו
 לא אבל רוצה שהוא מה מכל צחוק לעשות
 כיפור ביום סטייק אוכל שהוא זה מהדת.

 — לו יסלח אלוהים ),1202 הזר, (העולם
בפר כד על כותב שהוא זה אבל אולי.
 ולא הזה בעולם לא לו ״סלה לא — הסיה

הבא. בעולם
בני־ברק נורדהויז, ברוך

 לא צבר שמעו! את לשלוח שבמקום חבל
המ היהודים כל את שינציח צלם, שלחתם

הול שהם בכר עמם, ואת עצמם את בזים
 סטייק לאכול כדי ברנל, קילומטרים כים

 נועל הכיפורים. ביום ערבית. כמסעדה
נפש!

ירושלים הנדלר, רבקה
 בל הזה״ ״העולם למה מביז אני עכיסיו

 תפקיד להיות יכול שלערבים טוען הזמז
 שיהיה כדי פשוט ישראל. כמדינת חיוני
כיפור! ביום לאכול איפה

תל־אביב פוגל, דן
לוהט עדיין
 הסו את שראיתי אחרי

 בעצמי לשפוט תי
 האמריקאים, הסרטים

 (העולם פטרה חללי
 לא. ואם )1198 הזה
ל מבי! אני כי אם

מש של ליב! רחשי
 הנני הנופלים פחות
 :לה! לומר רוצה

צודקים! אינכם
 יפה. עצמו הסרט

 לדרוש אפשר האם
ש ישראלי, מסרט

בחיתו עדיין הוא
 יותר להיות ליו,
 עלילתי, יותר יפה,
 האם מושד? יותר

 האמריקאים, הסרטים
האיטל הצרפתים,

מחו״ל המובאים קים

יבול־ לוהטים, חולות

ירושלמי
 עליו? עולים כולם

תל־אביב ירושלמי, אי
לוה ולחולות נוסבאום לרפי הכבוד כל
למש מחילה ואי! ראינו הלכנו, טים.

מיצים.
ירושלים רינה,

 קרובת של המאמר את לקרוא התפלאתי
 לניבורים אותם ההופכת החללים, אחד

לש לנו אל אד להם, הכבוד כל לאומיים.
 והסתכנו, החוק על עברו הם שלמעשה כוח

האישית. להנאתם ברורה בידיעה
ספרד ברצלונה, גרופר, גדעון

 לביקורת המועצה מצד היתה גסה טעות
 אכן, הזאת. ההצגה את להתיר סרטים
ו הדיבור חופשי על לשמור אנו מצווים

 דין לית האם אד בארצנו. היצירה חופש
 הרי ייקרא? יצירה לזאת האם דיין? ולית
 ונו־ אי־פעם. שראינו מר,גרועים סרט זהו
 בעצמנו, גסה פגיעה זוהי הרי לכך, סף

 גדול וכזב שקר הוא הסרט כל בבחורינו.
. בלתי־מעניינת בצורה עשוי ונם .  החופש, .

 ב־ שמור להיות צריד לוחמים, אנו עליו
 גסות־ פירושו אי! חופש תרבותית. מסנרת

 שזה כפי — תרבות חוסר בורות, רוח,
הזה. הזיפטי בסרט משתקף

גבעתיים צור, יוסף
בקונגו ישראלים

 היש־ הרופא של שמו מה יודע אינני
 בקוננו נסיונותיו על סיפר אשר ראלי

 רנטנז עיני לו יש אבל )1202 הזה (העולם
 ולא לאשורו, המצב את ראה הוא בראש.

 אומר אני השטח. פני על שמתרחש מה רק
 שנים, כשלוש לפני בקונגו הייוזי כי זאת

 את חיפשתי האחרון המשבר פרץ ומאז
שהתפר הרבות בכתבות לי הידוע ר,קוננו

 הדוקטור שבא עד מצאתיו. ולא — סמו
קיים. עדיי! שהוא לי והוכיח הנכבד

ירושלים בוש, דויד
רופ של משלחת שולחים עוזר? זה מה

 האומללה. לארץ ראשונה מניעה והיא םא
ב לטפל מיד אותם משגרים האם אכל

 ל־ עלול זה וחלילה. חם הקרבות? פצועי
 התופסים והמצרים, המארוקאים את הרניז

 יהרנו עוד — יתרנזו ואם אלה. אזורים
 יטפל מי ואז הישראלים. הרופאים את

בהם?
הפצו א) סיבות: משתי מצער זה דבר

ה כי הוכח ב) טיפול: מחוסר מתו עים
 והנשת־ עמים אחוות של האוטופי מושג
 מהתנשמותו. עדיי! רחוק סייג ללא עזרה
וחבל.

תל־אביב לב, ארנסט ד״ר

 כתבתכם את קראתי מקונגו ארצה בשובי
 (העולם השנה של הרפואה כאיש עלי,

 של בסיגגו! קצת כתובה שהיתה הזה),
 למע; אגב, הבא. לעולם שהלך לאיש אזכרה
 ליחידת שייך שהייתי לציי! עלי הדיוק,
הים. חיל של הטורפדו סירות

 אנשי כל של בריאותם על אחראי הייתי
 נם טכני, באום! שכזה, ובתור בוקר, שדה

 בבריאות מצטיין הוא כולנו למזל ב.ג. על
לעזרתי. נזקק ולא

חיפה בתר, אורי ד״ר
כזוזו תזוזות
 (העולם וטישחק במה לסטודיו, בקשר

 ההר כי להודיעכם, אבקש ),1202 הזה
המו להנהלת שייכות כל לי אי! 20.9.60מ־

בו. לחברות או — עדון
תד־אביב גרינברג, דויד

הפורחים פרחי עסקי
 !1201 הזה (העולם פרחי לצייר בראוו

 לקחת דם לו שהיה
 זה ציבור. יחסי קצי!
 משנה לא אחיו, שזה
ה אילו דבר. שום
 את לי מראים ייתם
שו הייתי הזה האח

בשבי גם אותו כר הצי יחסי כי לי,
 הם פרחי של בור

מהכלל. יוצאים
רצון, אברהם

ירושליש
 אחיו פסקל, ז׳אן
כ פרחי, הצייר של

 : רצון הקורא רצון
תמונה. ראה

ומתנות פרסים
 (העולם במכתבו מסביר נלעדי נעים מר
ה באולימפיאדה כשלוננו את )1201 הזה

 שממנה לקויה בתזונה היתר, בי: אחרונה,
 עמנו, מבני 400,/ כביכול, אצלנו, סובלים
כ נלעדי, מר ובו׳. י אנושי שיכו! בהוסר
 ם י וניל ס 4094 אצלנו שאם יודע לא נראה,

ה כל נמצאים שבה (באר•! לקויה מתזונה
 ב־ אז ובזול) בשפע ופידות ירקות שנה

 לא כזאת מתזונה סובלים ברית־ר,מועצות
 אנושי, לשיכו! שנוגע מה ״90ן4ם- פחות
 ה־ שמרבית לדעת, נלעדי, למר לו, בדאי

 תושב• לרבות בברית־המועצות, אוכלוסיה
 בתנא• חיים אחרות, נדולות וערים מוסקבה
 בוואדי מאשר גרועים יותר הרבה מנורים

 הפריע לא זה זאת, ובבל שלנו. סאליבים
 הראשון המקום את לתפוס לברית־המועצות
באולימפיאדה.

חיפה הר־זהב, א.
 האולימפית המשלחת הנהלת על במאמר

 האופייניים הפרטים אחד את לציי! שכחתם
 לבנות לתת רצה איטלקי יהודי ביותר.

ישי שלוש לאחר כדים. של מתנה המשלחת
 להתיר הוחלט המשלחת הנהלת של בות

קל ואננס ממשתתפות (שש הבנות לשבע
 הזם! משהגיע אד המתנה. את לקבל טי)

בראו האיטלקי הופתע המתנה, את למסור
ש השתיים תשע. —• בנות שבע במקום תו

המש הנהלת חברי נשות דדיו לפתע נוספו
 שהיתה נלובינסקי גברת בשביל מתנה גם לבק׳ס החוצפה אפילו היתה לאלה לחת.

בארץ.
האולימפית המשלחת חברת

ירושלים
המכתב! נמצא
 הזה. העולם עורכי מכם, סליחות אלף

 הפו־ הנבל, הוא ואני בסדר, באמת אתם
מס זה המפיץ־עלילות־שווא. הרוצח, ׳טע,
 צועק הזם! כל אני התנצלות? בתור פיק
 למערכת, מכתבי את פירסמחם לא למה

את למצוא בשביל עולמות הפכתם ואתם
 שלחתי לא בכלל בסוף? ■ומה הזה. המכתב

של למדור מכתב אלא למערכת, מכתב
מוכן אפילו ואני סליחה, באמת רותי.
 להביא ששלחתם המונית דמי את לשלם
למערכת. מביתי אותי

 תל־אביב כהן, שלמה
 בדיקה אחרי מכתבו, את גילה כהן הקורא

 תמונה). (ראה הזה העולם של בתיקיה
 מכתבים במדור לפירסום נועד זה מנתב

 הקבוע לסדר בהתאם יפורסם והוא לרותי,
זה. במדור

פסקל

כמערכת כהן

ב. 1203 הזה העולס.


