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מכתבים
הערכים הפרועים

מי יהיה הממונה?

ביתם להתפטרותו של הממונה על שרותיי
הביטחון:
אני מתאים מאוד למלא את מקומו .שמי
דומה לשמו ,— — — — :ואני גם נראה
ואני נוהג
כמעט כמוהו :יש לי--------
גם־ב; ל —
אז מון ביחס?
תל־אביב
—
אם ערייז מחפשים מועמד לתפקיד ה
ממונה על שרותי
הבטחוז ,אני מציע
את מועמדותי:
אני מוכשר ,אני
קטן ,ותיראו שההנה
יהיה בידיים נאמ
נות.
איל ,תל־אביב

ידע הציבור
וישפוט

אני מוכרח לציין
שמאז התפוצצה פר
שת בן־נל והתפטרות
הממונה על שרות'־
הבטחון ,לא קראתי
באף עיתון אחר ס
קירה מדוייקת ומ
קיפה על הפרשה
כולה.
יש להצטער שכל התקריות והניגודים
בין ראשי השלטון )למשל בין גולדה־פרם
והממונה על שרותי הבטחוז( ידועים רק
למספר אנשים הקרובים לממשלה ,ולא
מביאים את הדבר לידיעת הציבור כולו.
זו רק עוברה אחת .ישנן עור הרבה
עובדות שלא ידועות .דבר שאפשר להביז
מתוך רמזי העולם הזה•
יעקוב אלמוז ,טבריה

האיפול המוזר

בתור אשתו של אהד מקרבנות התאונה
שאירעה לחיילי המילואים אור ליום ה״
 ,12.2.63כשמכוניתם נפלה לתוך באר עתיקה
)העולם הזה  ,(1328הריני פונה אליכם ב
שאלה ,מדוע לא מביאים לידיעת משפחות
החללים את השתלשלות החקירה.
לא פעם ,מאז המקרה ,ניסינו להיוודע
במקורות יודעי־דבר מהו תוצאות החקירה,
אד כל אחד משתמט ממתן תשובה ברורה.
הברירה האהרונה שנותרה בידי היתה
לפנות לשר־הבטחון בכבודו ובעצמו .מספר
ימים לאחר מכן קיבלתי מכתב תשובה ,ובו
מבטיחים לי לברר את העניין .ועד היום
טרם ידוע לנו הגורם האמיתי לתאונה.
בשמי ,ובשם כל משפחות החללים ,הריני
מבקשת מכם לקחת ענייו זה לתשומודלבכם,
ולדאוג לכד שיביאו לידיעתנו את כל ה
פרטים הנוגעים בדבר .שהרי לא קל לשכר
את כאבנו העמוק.
תמר מסינה ,יהוד

סגן טיילור

לא תיארתי לי שיבוא יום ואתאהב בסנן־
מישנה ,כשאני רק רב־טוראי .אולם זה
קרה לי בזמן שקראתי את הכתבה על סנן־
מישנה רותי טולצ׳ינסקי )העולם הזה .(1335

כשאתם מנינים על הערבים ,אתם מתעל
מים מהצד השני של המטבע .יש ערבים
רבים המרשים לעצמם התנהגות פרועה,
מתור הביטחו! שלא יפגעו בהם ,מפני שהם
ערבים ,בני המיעוט.
דונמות לא חסרות :בחורים מכפר תמרה,
שהפריעו בכוונה לשמיעת החדשות באוטו
בוס ,בצרוף קללות וגידופים ,מכונית של
המטראז ,עם הדגל עם הצלב ,שהפחיד
אישה ההוצה את הכביש על-ידי כד שהוא
נסע אחריה בפיתולים ,בחורים ערבים ש
ישבו באוטובוס ודיגדנו בקנה־קש באוזנו
של יהודי זקן.
המשותף לכל המקרים הוא בטחונם המופ
רז שהיהודים הם פחדנים ,שלא יעיזו לה
יעקוב לוי ,חיפה
ניב.

הבוז למשמיצים :

כקורא העולם הזה מזה  12שנה ,ברצוני
להודות לכם על הצורה המרוכזת בה מוגש
החומר .לא לכל אחד יש סבלנות לקרוא
עיתונים שמשקלם חצי קילו .ובפרט על
העיקביות והאחדות בקו העיתון.
לכל המתהםדים ,המגנים את העיתון בגלל
חלקו הקל — עליהם לזכור שכל עיתון
רומה לראי — אם אינו פגום ,הוא משקף
את כל צירי החיים ,גם הפחות נעימים .מי
שאינו אוהב זאת — יכול תמיד לטהר
את נפשו אחרי קריאת העולם הזה בקריאת
כל המוספים הספרותיים של עתוני הבוקר.
ובפרט ,אל לאותם משמיצים לשכוח ש
העולם הזה משרת את האינטרסים החיוניים
ביותר של האדם ,בהילחמו בתופעות שלי
ליות של חיינו הצבוריים כשלטון המשחית
את השולט ,מיליטריזם ,מוסדות־םרק ובו
רות .כל זה תורם לקידמה ועתיד טוב יותר.
שלמה זליבר ,תל־אביב

חיי המיעוט
עבורנו ,הערבים ,לא היה חידוש בטאמרכם
״מדוע גירשו את פאוזיה?״ )העולם הזה
 .(1333שכן הרגשנו
מבשרנו מהם תנאי
חייהם של הערבים,
שהם מיעוט התלוי
בחסרי הממשל הצב
אי.
אד בשמי ובשם
כל הערבים ברצוני
להודות לכם על כד
שחשפתם את הבעיה,
ונודה לכם אם תר
בו במאמרים המר
אים את חיינו.
עבואללה עריו,
כפר מזרעה
אזרחים נכבדים!
בשם תושבי שלו-
שת כפרינו :דיר אל־
ק ריר
אסר ,בענה ,ונחף ,אנו
פונים אליכם פעם נוספת .הפקעת השלטו
נות ל־ 5100דונם מאדמותינו בעינה עומדת.
ששת אלפי תושבי כפריגו לא יכולים
לסבול אבירה כבידה זו .האדמה המופקעת
כוללת את כל האדמות החקלאיות והמחצ־
בות של דיר אל-אםר ,והחלק הגדול של
האדמה החקלאית והמחצבות של נחף ובענה.
נוסף לתושבי כפרינו ,חיים מעבודת המחצ
בות עוד כ־ 4000תושבים של כפרי הסביבה.
פנינו לבית המשפט הגבוה לצדק ,אבל
הרכב בית המשפט הנ״ל הוחלף לאחר ש
התחיל לברר את בקשתינו .בקשנו החזרת
אותו הרכב קורם ,אבל בקשתינו זו נדחתה.
והיינו מוכרחים לחזור בנו טתביעתנו.
החלטנו נם לא להופיע בפני בית המשפט
המחוזי בחיפה ,לפי תביעת ״רשות הפיתוח״
מכיוון שהתביעה הזאת קיימת על יסוד צו
ההפקעה ,שאנו רואים אותו כשרירותי.
ועד הגנת אדמות כפרי דיר
אל־אסד ,בענה ,ונחף

מרגו ומר גולן
ליז

רותי

על בן אני קופץ בזה לדום ומכריז:
״המפקדת ,אני אוהב אותר!״
אבל למה השמצתם אותה ואמרתם שהיא
דומה לליז טיילור? ליו לא מניעת לה
לשרוכי נעלי־הצנחנים!
דובי טית ,רנזת־גן
...הייתי רוצה לראות את ליז טיילור
אחרי שמונה שעות של צעדה!
כה לחי ,רותי! את מחזירה לנו את
האמונה בחווה.
יוסי קדר ואברהם גילון ,חיפה
תצלומיהן של ליז ורותי טיילור ,שלא
אחרי צעדה — ראה תמונות.

בשדות פלשת1963 ,

הפרט המזעזע ביותר בכתבה הסנסציונית
על ״הזוועה באשדוד״ )העולם הזה (1336
הוא זה :שהוציאו אדם מביודמשוגעים
צפון־אפריקאי ,כדי להעלותו לישראל על
השבוז האומה.
האם זהו קיבוץ גלויות? האם ניתן למש
פחות יהודיות לשלות אלינו את חולי־הרוח
שלהן ,כשהן עצמו מהנרות לצרפת הנוחה?
מה שקרה באשרור ,העיר הפלשתית ,צריך
להזכיר לנו את דברי המלך של עיר
פלשתית אחרת :גת.
יהושע גלר ,אשקלון
כוונתו של הקורא גלר ,תושב אשקלון
הפלשתית ,לפסוק :״ויאמר אכיש אל עבדיו:
הנה תראו .איש משתגע — למה תביאו
אותו אלי? חסר משוגעים אני . ,כי .הבאתם
את זה להשתגע עלי? .הזה יבוא אל ביתי?״
 ...איד התאפקתם ולא הכתרתם את ה
הכתבה בכותרת ״חתיכות דה־לוקס״?
אסתר בדאון ,נהריה
העולם הזה 1337

מר מנחם נול! אומר :״אחרי כל סצינה
שלה )של גילה( עמדו כל אנשי הצוות עם
דמעות בעיניים!״ )העולם הזה .(1336
אודה ולא אבוש :נם לי עמדו הדמעות
בעיניים ,כאשר קראתי את דבריה של נילה
עצמה .אבל היו אלה דמעות צחוק.
ריבונו של העולם הזה ,לאיזה שיא של
התחסדות עוד אפשר להניע? להתלבט כמו
האטלט בנלל תמונה שבה רואים את מרגו
הזונה שוכבת במיטה כשגבה חשוף! ולא
עירומה ,חם וחלילה ,אלא ״במכנסיים ובסי!
חזיה שכזאת ,כמו שלובשות חשפניות״!
מרים לוין ,תל־אביב
״מזיווה רודן יעשו בטח זונה סנסציונית,
וממני לא" ,טוענת גילה.
אני מעדיף את זיוה ,שהיא ישרה וגלו־
יית־לב ביחס לסצנות־העירום שלה ,על גילת
שריח של צביעות פוריטאנית נודף מדבריה.
אהרון בן־משה ,תל־אביב
כלומר ,גילוי־לב מול גילוי־גב?

לאן הולכים בססי הגבים ז

מוסר ״אברהמס״ ובית־ספר ״תקומא״ בתל-
אביב הוקמו בעצם הימים הבוערים של
מחלת שיתוק־הילדים.
המחלה רוסנה ,חניכי בית־הספר התבנרו
וחלקם מסוגלים כבר ללמוד בבית־ספר רניל.
נוצר מצב שיש בבית־הספר עודף עצום
של צוות מורים ומטפלים :בבית־ספר ״תקו־
מא״ עוברים על מאה ילדים 48 ,אנשים
מטעם העיריה ,חוץ ממורים ומורות ,ש
חלקם מסתובבים פשוט באפם מעשה.
האם כל ההון העצום הזורם לקופות
״אליו״ ו״אילנשיל" צריך להתבזבז בצורה
כה פרועה? האם אי־אפשר להפנותו ,במקרה
של עודפים ,למלחמה במחלות אחרות ,או
לשיקום אותם משותקים?
שרה אנגלשטיין ,תל־אביב
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זבות הקדימה במדור זה תינתן
למכתביהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למבתבים.

מה נפלאה ההרגשה כשהנך פותח את פיר בידיעה,
שנשימתך נעימה וטהורה .רחץ איפוא את שיניך
ב״תיאדנט ,משחת השדים הנפלאה של ״תיא״
המכילה 5־א.0.ק להנעמת הנשימה.
בבקר ,בערב ולפני לכתך לישון
רחץ את שיניך ב״תיאדנט* של ״תיא״
כי נעימה הנשימה עם ״תיאדנט״.

קצרנות

עברית
ו/או

אנגלית
לומדים בהצלחה ב״אולפן גרג״
לפי שיטת גרג ססממס( הקלה
תוך חודשיים ,פעמיים בשבוע
תל־אביב ! ח .בר־קמא ,רח׳ גורדון  4) 5עד  6אזזזז״צ(
ח י פ ה ! בית־הספר ״במעלה״ ,רח׳ שמריהו לוין 30
 8ט01

מועדון הי ם התיכון
רחוב ברזילי*  ,1תל-אביב ,טל61064 .
גם אתה תוכל השנה להרשם
כחבר ב״מועדון הים התיכון״

ולבלות את חופשתך בכפר הנופש
הצרפתי המפורסם באכזיב וליהנות מ
• אווירה צרפתית
• מטבח צרפתי משובח
• ערבי-ריקודים
• מסיבות־הווי צרפתיות
• מ שחקים וספורט
ה מ ח י ר — ללא ש י נ ו י :
שבוע נופש בכפר הצרפתי ,עם כל הארוחות וכל השרותיס —
 140ל״י )בתוספת דמי הרשמה ומיסי סעד למועצה האזורית(.

הנרשמים ל ח ו ד ש מ א י י ה ג ו מ
עשרה ימי חופשה במחיר של שבעה
ההרשמה —
ת ל ־ א כי ב :
ח י פ ה :
ירושלים :

מספר ה מ קו מו ת מוגבל.
כל יום ,פרט ליום ג׳ ,בין השעות  16.00—18.30אחה״צ
רחוב ברזילי  , 1טלפון 61064
א.ם.א ,.רחוב כיאט  ,1טלפונים 3492 ,67048
מפעלי ״ידיעות אחרונות״ ,רח׳ בן־יהוחז 11א׳ ,טל25958 .
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