תצפית

מכתבים

כל הזכויות שמורות

• לוי אשכול יפתח כמערכת הספרה פדי להצדיק את
השינויים הפעוטים שהוא מציע להנהיג במימשל הצבאי .הוא
יטען ,נ י אינו יכול לבטל את המימ של כליל ,מחשש תגובתם של הבט חוני סטים
במפא״י .בי שיבת הממ שלה ,נ א שר דובר בביטול ה הגבלות בגליל ,ה שיב א שכול:
״ ה הגבלו ת שלי אינן בצפון ,כי אם בדרוס.״ כוונתו :דויד בן־גו ריון ,היו שב
בשדה־בוקר.

• ממשלת ישראל תעשה מאמצים מוגברים לרפוש הש־
פעה בצמרת מפלגת הלייבור הבריטית ,לאור הסיפוי הפמעט־
ודאי שמפלגה זו תגיע לשלטון בבחירות השנה הבאה.
לצורך זה כבר נ שלחו לאנגליה אישים מסויימים ,הידועים כבעלי ה שפעה אי שית
ב חוגי צמרת הלייבור.

במקביל ייעשו מאמצים גדולים גם בגרמניה ,לאור הסיכוי
הסביר שגם שם ינצחו הסוציאליסטים בבחירות הבאות .עד
כה קויים הקשר העיקרי עם גרמניה בא מצעות חוגים ב טחוניסטיי ם ,שהתק שרו
עם הי מין הגרמני .עתה יופעלו הקשרים של ההסתדרות ומפא״י.

• המנהל הפללי של משרד העבודה ,עודד מסר ,יתפטר
י
מתפקידו בסוף( השנה,
מסר היה אחד המפקדים הבכירים של הפל מ״ח ,שירת בצה״ל בדרגת אלוף׳
מי שנה עד . 1961

• המפד״ל תנסה להרגיע את הרוחות ,ולמנוע החרפת
ההתנגשויות על רקע דתי .פעיליה יסבירו ,כי אגודת־י שראל היא הדו 
חפ ת למע שים קיצוניים ,נ די ללחוץ על המפד״ל להעניק לה יותר נציגים בוועדת
הבחירות לרבנות הראשית .לעו מת זאת ת טען מפא״י ,שתמיכת מפ״ם בליגה

כמה שווה הנוער

ההסתערות ההמונית של הנוער הישראלי
על אלילים תוצרת חוץ כמו קליף ריצ׳ארד
)העולם הזה  ,(1361היא ממש מזעזעת .האם
אי-פעם נהרו המונים כה רבים לראות הצ
נה טובה או סימפוזיון מעניין? אם כזה
הוא הנוער ,הרי שאינו שווה יותר מקליף־
השום.
יגאל ארנון ,רחובות

עיתונאית השנה
התאכזבנו להיווכח כי בגיליון ראש־השנה,
נעדר מקומה של העיתונאית דבורה נמיר,
ממערכת ״ידיעות אחרונות" ,כעיתונאית־ה־
שנה.
עדיין זכור לציבור המיבצע האנושי של
דבורה נמיר ,שהצילה ,למעשה ,את חייו של
חולה הלב ,איש־הטרנזיסטור דבינוביץ׳ .אל־

למען השם

מה הלעג והזילזול בזכויותיו של הישר
אלי בארצו .בה בשעה שבישראל אוסרים
על האזרח לדעת על המתרחש בצמרת מדי
נתו ,הרי שעיתוני העולם מוסרים באותיות
של קידוש לבנה את שמותיהם של כל ה
קשורים בפרשות שבארץ ,מדביקים להם
כינויים כגון ״עסק־הביש״ ,״עניין עדין מאד״
וכר .הרפתקות ״האיש־הקטן״ והתפטרות ״ה־
פקיד־הבכיר״ ידועות על כל פרטיהן לכל
תושב חוץ — ואילו לתושב הישראלי הן
בבחינת סוד כמוס .האי :זה שיא הגיחוך?
א .חבצלת' ,ניו־יו ר ק

גליליאו בירושלים
מאז ״ניבא״ העולם הזה ) ,(1360במדור
״תצפית״ ,כי חונים של נוער חילוני יערכו
תהלוכות של מכוניות בשבת בשכונות ה
פורעים הדתיים בירושלים ,ציפיתי בקוצר־
רוח להגשמת הנבואה .שמחתי כאשר קרה
הדבר סוף־סוף בשבת האחרונה )העולם ה
זה .(1362
 . ..אולם אין להסתפק בהפגנה חד-פעמית.
אני מציע כי ״העולם הזה" יעורר את עריב-

נמיר
מלא נחלצה דבורה לעזרתו וגייסה ,תור זטז
קצר ,את דעת־הקהל ואת כרטיס הטיסה ב־
אל־על״ — ספק רב אם איש זה יכזל היה
לחגוג את ראש־השנה תשכ״ד.
רותי אוזן ,שמואל ביסים,
יהודה פרץ ,באר־ שבע

שלח לחמן* על פני המים
קראתי את שלוש הכתבות המחרידות על
״מוביל הכסף הארצי״ ,שהתפרסמו עד כה
)העולם הזה  1300והלאה( ,וחיכיתי בקוצר-
רוח לתגובת הגורמים האחראיים .מר וינר
אומנם מסר כמה ראיונות ,אד באף אחד
מהם לא הגיב על הטענות הממשיות שהש
מעתם.
כאזרח אני רוצה לדעת :מה בפיו?
חנן גולדשטיין ,רמת־גן
בינתיים ,הוא ממלא פיו מים.

אודיסיאה

גזלגזגד גזורה
למניעת כפייה ד תי ת באה כלחץ על מפא״י ,במטרה ?הכריחה לצרף את מפ״ם
לקואליציה הממ שלתית.

• עלולה לפרוץ שערוריה בקשר לבחירות האחרונות כ־
ב א ר י ש כ ע  .אחד הפעילים המרכזיים של מפא״י בב חירות אלה ,שביצע עבורה
חלק מן הפ עולו ת ה ש חו רו ת ,הסתכסך עם המפלגה ,על רקע של תביעה כספית.
ב חוגי ם שונים בעיר מתהלכת ה ש מועה ,שהוא מכין דו״ ח מלא גילויים סנס־
ציוניים ,על מה שהתרח ש מאחורי הקלעים של ב חירו ת אלה .ב ין השאר ידובר
בקניית בוחרי ם בכסף — דבר שיתן ל מפלגות אחרות תירוץ לדרוש את ביטול
הבחירות.

• תפגית חדשה במשק ההסתדרותי :ההסתדרות עומדת

למכור למשקיעים פרטיים חלקים במיפעלים שלה .המדובר במס־
פר מיפעלי טכסטיל ה שייכים להסתדרות ,ואשר לא הכניסו עד כה שום רווח.
החברה המרכזית ,הקונצרן החדש של הטכסטיל ,הכולל את מיפעלי די מונ ה וכמה
מבתי־החרו שת הגדולים בארץ ,מוע מד עתה להיכנס כ שותף ב מיפעלים המפסידים.
העיכוב היחידי ב בי צוע העיסקה :ויכו ח על הסחיר אשר הקונצרן צריך לשלם.

•
סוכר
מחיר
הפך
בפני

צפויה הרחבה של משק הסוכר בארץ .עד כה היו מיפעלי ה
נו שאי הפסדים כבדים ,בגלל גוב ה הוצאות־הייצור שלהם .לאחרונה עלה
הסוכר ב שוק הבינלאו מי ,בעיקר בגלל הקטנת הייצוא הקובאני ,ודבר זה
את מחיר הסוכר הי שראלי תואם את המחיר העולמי .המיכ שול העיקרי
הרחבת שטחי סלק־הסוכר :מחסור במים.

• ייתכן שינוי לטובה במצבם של אלפי הפועלים הערכיים
הגרים בתנאים בלתי־אנושיים בסביבות תל־אביב .קבוצת אזר 
חים מעורבת נטלה לידיה את היוז מ ה ,פנתה להסתדרות ,לממ שלה ולגופים
ציבוריים אחרים ,ב מג מ ה להב טיח הקמתם ה מזורז ת של מעונים ל שיכון פועלים
ארעיים אלה ,אשר בעלי־בתים פרטיים מסרבים לשכנם ,מח מת היותם ערבים.
גם ההסתדרות וגס שרים אחדים הביעו עניין בהצעה ,שאינה קשורה ב שום גוף
מפלגתי.
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תם של מסעי־חופש קבועים ,מדי שבת בשבת,
ואף יציע להם סיסמה קבועה.
רות גרעיני ,ירו שלים
למשל :״ואף־על־פי־כן — נוע ננוע!״?

. . .עם כל הכבוד לליגה למלחמה בכפייה
הדתית ,איני מאמי! כי מסנרתה ורוחה
מתאימות למיבצע הציבורי הרחב הדרוש
בשעה זו .אני מציע להקים גוף ציבורי
רחב ,תוקפני ולוחם ,שיפעל בכל המישורים
ובכל השיטות ,עד למיגורה הסופי של ה
כפייה הדתית במדינה.
א .חילוני ,רחובו ת
ידוע מ! ההסטוריה כי פעולות חיוביות
הצליחו בשלמותן רק עם ביסודו עמדה מטרה
חיובית .מעשים שנבעו מגורמים שליליים,
כגון רעב ,לחץ :או עבור מטרות שליליות,
כנוז השמדה ,הרם — הובילו ,לאחר הצלח
תם ,לאנרכיה ,להתפוררות ולחזרה למצב ה
ראשון.
בריוני הקיבוצים ,שהפנינו נגד הדת,
עומדים להביא להשתלשלות תהליכים זו ,אם
תצליח מזימתם ...
הכוח הרעיוני היחיד שיצר את המדינה
— הוא כוח הדת .הפרוספריטי של הקיבו
צים מביא אותם לשניאת הדת.
עם אבדן הדת — תאבד גם המדינה!
י .נועם ,בת־ים

תחת מקל היסורים

הלהקה הישראלית ״עלומים״ )העולם הזה
 (1361אינה שונה מלהקות טחול אחרות ב
ארץ .לכז נשאלת השאלה :האם לממשלת
ישראל אין כל פיקוח על שכמותן?
האם דינם של חברי להקת ״עלומים״ ל
היות נמקים תחת מקל הימורים של צעיר
שאפתן ,מבלי יכולת לקבול על מצבם בקול
רם ,מפחד פעולודתגמול מצירו? האם לא
יימצא אדם שיוכל לשים קץ ליסוריהם ול
הושיעם מידי עריץ זה ,לפני שיהיה מאו
חר מדי?
חוזה מרכוס ,חיפ ה

אין דבר יותר נעים מאשר לקבל את ה
עולם הזה פה ,בקצה זה של העולם ,מקום
בו מכים גלי האוקיאנוס השקט על חופי
הסלעים ,ואיים בעלי שמות ספרדיים ואי
טלקיים ,מזדקרים במפה חסרודהשבר הסורי־
אפריקאי.
בין מסע אחד לשני חוזרים העירה ,ו
מוצאים מכתב חם
מאמא .היא יודעת
שיחד עם העולם ה
זה היא תצטרך לכ
תוב פחות על הנש
מע בארץ — ויותר
על המשפחה.
ממני עובר העי
תון לזוג אחר ,ה־
מתנורר אף הוא על
איי־הגולף ,במיצר
חואן־דה-פוקה .בשמם
אני מעביר לכם כל־
הכבוד על השער איש-
השנה בז־נוריון ,ה
שמש בשקיעתה .״ו
כ נ ען
ירא אלוהים כי טוב,
ויהי ערב ויהי בוקר.״
מהם עובר העיתון לעיר סיאטל ,שבמדי
נת וושינגטון ,ארצות־הברית ,ומשם הוא
נשלח הלאה ,לישראלי היושב על נבול אלס
קה — מקום שהגישה אליו היא בסירת
מיצרים ונהרות .תודה רבה על הסיפוק ש
אתם גורמים לנו.
עמי כנען ,קולו מבי ה הב ריטי ת

שכעת המופלאים

 . ..טסתי השבוע במטוס ״אל על" לאמרי
קה .במדף העתונים של המטוס לא היה ה
עולם הזה ,אלא רק שבועון )אחר( ,שאיש
לא טרח לפתוח את עמודיו.
לעומת זאת מניתי ש ב ע ה גליונות של
העולם הזה אצל הנוסעים הבאים) :א( אל"מ
בצה״ל) ,ב( יועץ למשלחת ישראל באו״ם,
)ג( אדם אחד שקרא גם את ״הארץ״) ,ד(
סטודנט ליערנות ,שחזר לארצות־הברית ל
סיום לימודיו) ,ה( בחורה מכוערת) ,ו(
בחורה מכוערת) ,ז( בחורה יפה .אצל זאת
ביקשתי את העתון.
ד .א״ ניו־יורק

המנהיגים כאור הנכון

קראתי את כתבתכם על ספרה של הדסה
מור ״דרכים לוהטות״ והעולם הזה ( 1358
ואת תגובותיהם של
הקוראים .התפלאתי
מאוד שאחרי הכל
לא ציינתם את שמה
של אותה אישיות
שבספר ,המסתתרת
מאחורי הכינוי מחי
יניב.
עתוז המוקיע את
כל התככים הפולי
טיים שמאחורי הקל
עים ,צריך נם לציין
את שמה של אותה
אישיות ,על מנת ש
יראו תושבי המדי
נה את מנהיגיהם
באור הנכון.
פיינכרג
דן פיינברג ,ירושלים

זכות קדימה כמדור זה תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.
העולם הזה 1365

