
מכתבים
המקצועניים ״כים הה

 הזה (העולם אלכסנדר ישראל הקורא
 שעה שח, הוא אשר את דע1י אינו' ),'1317
 לגבי חד־טשמעיים במספרים נוקב שהוא

הח״כים. של כהונתם תקופת
 מובאת דיוקם, על הדברים את העמד למען

 שאמנם הח״כים, 39 של שטית רשימה בזה
 מועד תש״ט, בשבט ט״ו מיום בכנסת ׳טכהנים
 ״הח״כים בלוטר הראשונה, הבנפת של כינוסה

הטקצועניים״.
 מאיר: שרת; בן־גוריון; מפא״י; ח״כי 14

 גובריז; כסה; ארז; אידלסון; הרצפלד;
שיטרית. נצר; ארטב; אפן*; נורי; אפרת;

נאור. רזיאל־ לנדאו; בדר; בניז; הרוח: ח״כי 4
ספיר; ברנשטיין: ליברליים: ח״כים 0

הררי. כה!; רוזן; סרלין:
 אונא; שפירא; דתים־לאומיים: ח״כי .4

בורנ. ורהפטיג;
בנטוב; חזן; יערי; מפ״ם: ח״כי 4 ריפטיז.
 בד בר־יהודה; אחרוודהעבורה: ח״כי 2

אהרז.
סנה. טובי; טיקוניס; מק״י: ח״כי 3
לויז. אנודת־ישראל: ח״ב 1
כהנא. אנורת־ישראל: פועלי ח״ב .1

ותשעה. שלושים הכל; סד
גבעתיים בר־שירה, צבי

? השחורים את דופקים
 מש- לטקומות־מושב העולים הבאת על־ידי

 שמקומות לכר המדינה מוסדות גורמים .להם,
המפג ההורים, ובנלל יישתנו. לא מגוריהם

ה ונדלה, הולבת המשפחה כלל, בדרך רים
 (למרות לביודהספר נשלחים אינם ילדים

 היווצרותו בטקום וכר, החובה) חינוד חוק
 במרירות השני הדור גדל — בריא דור של

ל הרגילים הוריו, של טזו וגדלה הולכת
 ואדי- להפגנות עד מכאן גרועים. תנאים
רחוקה. אינה הדרך — סאליב

וברא בראש איפוא, הם, במצב האשמים
 ללא לעולם ילדים המביאים ההורים, שונה
 הדר של לאווירה לעתידם, מתאימה דאגה

 לחם- אוכל או פועל־דחק להיות ורצח מעופש
 לעמדות לעולם יניעו לא זו בצורה חסד.

 עדות־ שיוצאי היא, ועובדה המתאימות.
ה יותר, הטפותחת התרבות בעלי המזרח,
למחסו ודואגים ללמוד ילדיהם את שולחים

 רמות פחות לא לעמדות מניעים — רם
האשכנזים״. ״ילדי מאשר
 השוויוז" ״הזית לאנשי מציע הייתי לבז

 — השניה" ל״ישראל חבריה את שתשלח
אלמנטרי. זבחינוד בהסברה שם ושיעסקו

תל־אביב אברלסקי, יצחק

ץ התקר קרה פורר לאיזה
 העברת טיבצע על שלכם הנחמדה בכתבה

יש ),1315 הזה (העולם לים-הםלח הסירות
״פורר״ במכונית תקר על אפיזודה נה

 בשיירה. שהשתתפה
 הפירסומאי בתור

 מצאתי ״פורר״, של
ובי בידיעה עניין
 איזה לברר קשתי

 (משא מכונית סוג
השתת נוסעים) או
במבצע. פה

ל איפוא, כתבתי,
 ממפעלי־ הלבני, מר

 באר־ בע״ם, תובלה
 ציין בתשובתו שבע.

 הובלות־ שבמיבצע
 השתתפה לא הענק
 ״פורר״, מכונית שום
 שום למפעל ואיו

זו. מתוצרת מכונית
אפרוניאפרוני, חיים

תל־אביב
חיה לאדם אדם

 נגר ברנשטיין מר של מכתבו את קראתי
 והחלטתי )1309 הזה (העולם המזרח עדות
 כאיוולתו". כסיל תען ״אל הכלל לפי לנהוג

 השני במכתבו השמצותיו את בקראי אד
 לפי לנהוג נאלצתי )1314 הזה (העולם

 חכם יהיה פן כאיוולתו, כסיל ״ענה הכלל
 והמדינה המזרח עדות לגורל החרד כאזרחבעיניו."

 ברנשטיין מר את לבודד מציע הייתי בכלל,
 מבחינה כי אם מסוגו. האנשים כל ואח

 תקנה, ללא אבודים כבר הם הומניטרית
ולציבור. למרינה סכנה יהוו שלא לפחות  את המזרח, עדות בני אנחנו נלמד אם
 לאסור נוכל האירופאית, התרבות מושגי

לת ואד לבנים, עם להתרועע בנותינו על
 מדיניות ולפתח בשלטון מפתח עמדות פוס

הלבנים. נגד — יותר עוד יעילה גזענית
המנ המזרח, עדות לבני לפנות ברצוני

 האשכנזיים: אדוניהם בעיני הז למצוא סים
הפל שבעניין לכם דעו לחנפנות. תיגררו אל
 ברגע מדעיים. הסברים ואין פשרות אין ייה

 ביותר, הגבוהה השכלתו תהיה מפלה, שאדם
 יש חיה ונגד לחיה. אוטומטית נהפד הוא
 זו למסקנה ואלימות. כוח — אחד נשק רק

 מועד בעוד שהצליחו בנות-הנרית, גם הניעו
היטלר. את להכחיד

תל־אביב קודח, אמנון

ב״ה.
 אתה קורא האם ברנשטיין, מר לי, אמור
 או ״בני־הטובים״, של הרקוב לחינוך תרבות

 האם או, המאהבים? וצבירת להתערטלות
ה יסוד ועירעור המשפחתי הקן הריסת
תרבות? נקרא משפחה

 לקונצרטים, האונה כמו חיצונית, תרבות
 אינה — ספרים וקריאת סרטים ראיית
פנימי. רקבו! על לחפות יכולה

 במוצאו הגאה המורח, עדות כיוצא אני,
 תרבות ספוג שהיה בבית, חינוך קיבלתי —

 משום — וזאת ומוסרית. גבוהה פנימית
 ומפרה, פורה משפחתי ק! התבסס שבביתנו

 כיצד חינוך קיבלתי יציב. — ובעיקר
 טוב, ואזרח אדם ובראשונה, בראש להיות,

פנימית. תרבות בעל
תל־אביב מנע, אמי

 המשמיצים כל בפני להצטדק ברצוני אין
 מכתבים על-ידי וקטני-השכל, חמומי-המוח

ש מה בהבנת גדולה טעות יש למערכת.
; וחשבתי. כתבתי
הבאים ״אדם האומר תלמודי פתגם יש

 ופשפש יסורים עלזו
 .תפשפשו במעשיו!"

המשמי כולכם, י נא,
אותי,•במעשיכם: צים
נוהגים, .אתם איד
וחס־ לחברו? אדם
ה בגיישתכם 'תכלו

לחיי־החב־ - יומיתומי
כול האם והכלל. רה
ותמי צדיקים כם

מים?
 וויכוח ויכוח, יש
 כדאי אותו הונן,

ול בפומבי, לעשות
 כל את אליו קרב

ש בדבר, הנוגעים
דבריהם. את יגידו

על אני ומתפלא ברנשטיין
 הנותן הזה. העולם

למ אותי. להשמיץ טיפשעשרה לכל מקום
 תערוכתי לפתיחת מוזמנים הנכם הכל, רות

 ומכה תשובה תהיה ווו תל־אביב, במוזיאון
משמיצי. לכל ניצחת

תל־אביב ברנשטיין, משה

וילדיה מסעודה
 התעניינות עוררה כהן מסעודה פרשת

 התקפנו כולנו שכונתה. תושבי בקרב רבה
 רבה . לעורה זכתה מסעודה הרבנות. את

 ב־ אוכל לה שהביאו הרחוב דיירי מקרב
 ולילדיה, לה בגדים השבועיים, כל משר

 אפילו אחת שכנה ועוד. מזרונים שמיכות,
הילדים. את רחצה

 משפחה כל כספים. איסוף החל בשכונה
 10מ־ נעו הסכומים יכולתה. כמיטב נתנה

הרב פחות. לא למשפחה, י ל" 30ל־ י ל״
 הששה מתוך ילדים שארבעה דאגה נות

ל — הנותרים השניים למוסד. ייכנסו
 מתאימה, בעבודה תפודר ומסעודה מעון,

מבעלה. מזונות דמי תקבל היא זה ומלבד
 לביתה המשפחה כשנעה בערב, אתמול

 לא שעמלם מאושרים השכנים היו החדים,
המש חזרה שעה כעבור אד לשוא, היה
 ולא מדי קטן שהחדר צעקה ומסעודה פחה
 ולא השכנים, עם משותף המטבח יפה,
 יםלה. המקרר את להעמיד םק:ם יהיה
 שתקבל עד מהמקום תזוז שלא אמרה היא

 הוסיף במקום, שעמד ואחיה, משלה, דירה
חדרים!!!״ משני פחות ״לא

תל־אביג בירק, רינה

ילדי־המעונות
 (העולם החתיכות״ נעלמו ״לאן בכתבה

הריק נערוח־הווהר על כתבתם )1317 הזה
 ״השינשוג היו שהוריהן והאפסיות ניות

מתב לעומתן החומרית״. והשאיפה הכלכלי
 בעלת כאישיות דן, דפנה נליון באותו לטת

רוצה. היא מה היודעת רצודשל-ברזל,
 גע־ לאותז בניגוד מוזרה: תופעה מתגלה

 יודעות ולא בתפנוקים, הגדלות רות־זוהר,
 שיכבה הזאת בארץ נוצרת רוצות, הן מה
 אל־ גילה דן, דפנה כמו נערות-אופי, של

 לילדים במוסרות שנדלו איתן, ורחל מגור
 ואולי עם, אלה, בחורות חסרי־משפחות.

מר אישיות לחשל הצליחו יופיין, למרות
דופן. יוצא ואופי תקת

ל רוסו, זיאן־ז׳ק כדוגמת כדאי, אולי
 — טעון־אםופים של בפתחו ילדים השאיר

ממש? של אופי שיפתחו כדי
חיפה גינזבורג, רות

מחיה שטח
תול־ שמי עצמי: את להציג לי הרשו

 אני חצי־שנה. ב! כמעט כבר ואני תול,
 ומאד אפור, טהור, גזעי סיאמי ממוצא

 מוצא כל־כד לא בעייה: לי יש אבל סימפטי.
 סימפטי, הבית נמצא. שאגי איפה בעיני חן

 טדי צר אבל והכל, לאכול, לי ונותנים
 עם יותר, גדול בית רוצה הייתי בשבילי.

 לצאת אפילו לי איכפת לא חצר. או ג;
להתיישבות.

 כתובתו את לשלוח מתבקש שמעונין, מי
 ה־ ״תולתול עבור הזה״, ״העולם למערכת
סיאמי".

תל־אביב תרלתול,
חדש: בית המחפש תולתול, של תמונתו

תולתול
ס

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

התצ למכתבים, תצלומיהם את
 של כגודל להיות חייבים לומים

לפחות. פספורט תמונת

ת1וג/רו דזה1נ  וז
 גדולה כנ/כונית

 וזסכוו-ית
|לה7ו

כ־ס 12 • דלתחז 4 1א 2 • ישיבה מקומות 5

ירושלים • חיפה • תל״אביב בע״מ לאוטומובילים א״י חברח

 1963 דצמבר — בגרות
 1963 יולי — מוקדמות

בערב 8 עד בבקר 10מ־ והרשמה: פרטים
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