
תל־אביב בים הפר :אשכנזי יוסף) של תמונתו
 את שהראתה שבועיים, לפני לפרסמה זכינו
בים. הטובע הפר

ל הספקנו איך עצמך: את שאלת אולי
לבדנו? לשם הגענו ואיך למקום? הגיע

 על־ידי צולמה לא הנוגעת־ללב התמונה
 חובב, צלם בידי צולמה היא המערכת. צלם

,25 אשכנזי, יוסף
 לקחת הנוהג צעיר
ב מצלמתו את עמו
אש ילך. אשר כל

 ואב נשוי צבר כנזי,
 בצילום החל לילדה,

מ כשנה, לפני רק
באי מטיול שחזר
 הוא במקצועו רופה.

 אולם פלאסטי, רצף
 במסעדה עובד הוא
 ברחוב הוריו, של

בתל־אביב. בן־יהודה
 השור את ראה שם

הצ ברחובות, הדוהר
המיקרה. את הנציח לרודפים, טרף

 ידע הזה, העולם של ותיק קורא אשכנזי,
 את לצלם גמר אך ביצירתו. לעשות מה

 בפיתוח זמן לאבד ומבלי האחרונה, התמונה
הגיש הזה, העולם למערכת מיהר הסרט,

 פותח הוא הבלתי־מפותח. הסרט את לנו
ב שינויים הוכנסו ומייד שלנו, במעבדה
 ליצירה מקום לפנות כדי הגליון, תוכנית

זו.
למע להגיע אשכנזי שהספיק לפני עוד
 מקוראינו אחד הטלפון. אצלנו צילצל רכת,

 כתב הפר. תעלולי על לנו הודיע הנאמנים
מצ את נטל במערכת שעה אותה שנמצא
 את לצלם הספיק הוא למקום. דהר למתו,

 התצלום הים. מן המת הפר של הוצאתו
שלו. היתד, שפורסמה בסידרה השלישי
 הזה העולם של כתבת כיסתה שעה אותה

 לחוביק שמואל הפר, בעל של לווייתו את
ממס מטרים עשרות כמה במרחק המנוח,

 ה־ את שמעה היא החיה. של ריצתה לול
 שעה, חצי כעבור הבורח הפר של באלאדה
 ותמהה — למערכת כך על להודיע מיהרה
 סרטים שני מונחים כבר כאן כי לשמוע

המאורע. של מפותחים
ה היה ביחד האלה המאמצים כל פרי
הזה (העולם קונהו״ שור ״ידע סיפור:

1363.(

★ ★ ★
זה, במדור לך, סיפרתי שעבר בשבוע

אשתקד הסרט של המיוחדת ההצגה על

 הזה, העולם לקוראי שנערכה בנזאריינבאד,
 שאלת אולי בינתיים מיוחד. נסיוני כמיבצע

עזר? זד. האם עצמך: את
ה כי הפסימיסטים ניבאו ההצגה, לפני

 וכי יומיים, תוך המסך מן יורד סרט
 אנשי־ נזעמות. תקריות באולם יתהוללו

 בפני ימים, שלושה־ארבע לסרט נתנו מקצוע
 הקהל מחאות ותוך למחצה, ריקים אולמות

ל קיוז ביותר האופטימיים חסר־ההבנה.
 בגלי נתקלו אך שלם, שבוע של הקרנה
הספקנים. של הצחוק

 לקוראי ההצגה בעקבות השתנה זה כל
 בחוזרם הטוב. הסרט שוחרי הזה, העולם

ל חוויתם על הקוראים סיפרו ההצגה מן
 הזה העולם שנתן הגושפנקה ואילו ידידיהם,

אחר״ם. רבים שיכנעה זה לסרט
 האולם השני. בשבועו הסרט מוקרן עתה

 כי הוכח שוב הממוצע. מן למעלה מלא
 לה, הראוי לקהל זוכה חלוצית יצירת־פאר

 ובלתי־שיגרתי רציני נסיון נעשה אך אם
מהו את לגלות

ה לשוחרי תו
הטוב. סרט

 כי שמח אני
 את לתרום יכולנו

לכך. תרומתנו

אשכנזי

מכתבים
הגורים? איפה

 ההרתעה לכוח כששר שהשקפתכם, סבורני
 פתרו! מוטעית. היא הדת, ננד החילוני

 יכול אינו והתפרעויות חוק להפרות יציב
 בדרד אלא פרטיזנית, פעולה של בדרד לבוא

מפיריו. נגד החוק הפעלת
 שלב אלא אינן הדתיים התפרעויות אולם

 הציבור על המשתלטת הדתית, בכפייה חרש
 כלום עושה אינו והשלטון — החילוני

 בעובדה מקורו זה מחדל אותה• לבלום כדי
 לחוגי ידז את תמיד נתנו דתיות שמפלגות
ריוז  האנטי־דטו־ בצעדיהם במפא״י בדנו

 חוקת־ ,הצבאי המימשל בנון — קדמיים
 כמובן, איננו, הוא זה סיוע וכו׳. היסוד

 יד־רוחצת־ של בצורה נעשה והוא צדדי, חד
יד.

 הכפייה־ ננד המאבק של חודו צריך לכן
 במטרה השלטון, נגד מופנה להיות הדתית

המת נגד החוק את להפעיל אותו לאלץ
פרעים.

תל־אביב קומאי, אליהו
 מגרש ליד גרתי בילדותי כי זוכר אני

 כשהתקיים שבת, ובכל בירושלים, כדורגל
 ממאה־ נטורי־קרתא באו כדורגל, מישחק
שאבם!" ״שאבם! לצעוק והתחילו שערים

 עם בריטיים שוטרים באים היו אז
 רואים הקנאים היו ורק ומקלות, סוסים
ד נעלמים היו — אותם  עכברים כמו מי

בחצרות.
 היתה אילו משטרת־שראל. אשמה לרעתי

 עשרות כמה ומשכיבה ברזל, ביר נוקטת
 המישחק נפסק היה הכביש, על קנאים

אותו. אוהבים כה שהם הזה,
ת, עבודה עוברים היו הם אילו  פיזי
 — בשבוע ימים ששה של מעמל ועייפים

 באלה. דברים לעשות מרץ להם היה לא
 שאינו שר־המשטרה, את מאשם אני ושוב
 הבריונים את לשבור בדי ביד־ברזל נוקט

האלה.
תל־אביב ג׳ורג׳י, אברהם

שוטרת אל אשה פדכר
אם בשוטרות, נתקלתי פעם לא כנוהגת,

 דו״ח, בהגשת אפילו או תנועה בהכוונת
 פונות שהן מכרי באזני ציינתי ובהערכה

 באדיבות לאזרחים, ובכלל הנהנים, לציבור
צעירה. נערה ההולמים ובנימוס

ה־ גישתן על במאמר לקרוא התפלאתי
אלה צעירות שוטרות של אכזרית־כביכול

ה את הולם זה אין ).1355 הזה (העולם
 בהגה, האוחזים כמונו, מי הקיימת. מציאות
נה של עבירות־התנועה בעיית את מבינים

 המסכנים ובלתי-אחראיים, בלתי־זהירים גים
הזולת! ואת עצמם את

 וחקרתי וכאזרחית באשה לי כאב המאמר
 פוטרה >< ששוטרת לי נודע אישית. בדבר

את לייצג ירעה לא כי במשטרה משרותה

 לעלבונות ורק אד וגרמה שלבשה, המדים
בהתנהגותה.

 תל־אביב ישראלי, א. ד״ר
הזה שהעולם העובדה לאור — מוזר זה

זהותה. את גילה לא

פסול אין
 הזה (העולם ונשים״ ויסקי ״דם בבתבה

 דינאי, רחל של תמונתה הופיעה ),1363
 עם רוקדת כשהיא

צרפתי. נבר
 של תמונתה פרסום

 יחד רינאי, הגברת
ו הבחורות יתר עם

ב שנכתבו הפרטים
 בה פגעו מאמר,

ש מקום בכל מאד.
ב־ מסתובבת היא

 מצביעים באר־שבע,
 ״גועל ואומרים עליה

נפש".
אי הגברת הי־ דינ

במקרה, במקום תה
שלה. החבר עם

עמית, שאול
באר־שבע עורן־דין, דינאי

 בשמה לפגוע כוונה שום בכתבה אין
בתמונה שרקדה דינאי, הגב׳ של הטוב

 אם מצטערים ואנו הצרפתי, ידידה עם
 אין וקוראיו, הזה העולם לדעת נפגעה.

 ישראליות צעירות בין בידידות פגם כל
לארץ. המזדמניים זרים אורחים לבין

מו־צ אתם שתמיד על מאוכזב ממש אני
 דברים בעירנו אים

 הדמויות על כותבים
 שבבאר־ החיוביות

 הזה (העולם שבע
 למשל, למה, ).1363
 על כותבים לא אתם

 בעל טלקר, ריימונר
 האדם, לחקר המכון
 אז־ תעודות שנותן

 מי לכל רח־כבוד
טובה? לו שעושה

אבוטבול, אברהם
באר־שבע

 תעלומות
עלומים

לא פעם ואח רעים,

אבוטבול  עניין מצאו הכל
 מדורי כל בו. לעסוק

ב חדשה הצעה — בעיתונים .האמנות
האמנים משלוח על שתפקח ועדה פיהם:

 הוא לכשעצמו הרעיון לחו״ל. הישראלים
 הנקודה מן לא נולד הוא אד מאד, טוב

הנכונה.

 אוגר ארוכה נשימה בעל זמר שכל בעוד
ולפ לחו״ל, לנסוע כדי לפרוטה פרוטה

 הפולקלור: בשם ישראלי בזמר שם צוח
 שחקניות להיות המתיימרות נערות בעוד

 חצי-ערומות, כשהן מצלמות לפני נעמדות
ו צה״ל כחיילות הצהרות־נבורה ומוסרות

 המוני לנו שקמו הרי — לזעוק קם אי!
 כטייצאת ישראל של הטוב לשמה דואגים

זבל־אמנותי.
 אקורדיוניסם הגיע המהומה? החלה וממה

 הזה (העולם ״עלומים״ הריקוד להקת של
 לספר החלו ושניהם נערתו, עם יחד )1360

 האקורדיוניסט למה? זה וכל סיפורי־זוועות.
 רצה שלא הלהקה, של הבום עם רב פשוט
 את לו החזיר הוא מחיר. בשום לקבלו

 והחזירו ניירותיו, ואת המצלצלים שארית
 האקורדיו־ ניסה ארצה שיצא לפני הביתה.

 הצליח, ומשלא הגזרה, את לבטל ניסט
 — זה על אותר אדפוק עור ״אני הבטיח:
תראה!״

קריית־חיים דגני, אברהם

לוקשים מוברים
 רשימתבם על תודה, ושוב תודה תודה,

ש הדרום־אפריקאי המדען לווין, איבור על
 שתנובתכם אלא ).1360 הזה (העולם נהרג

פליאתי. כד ועל — חריפה מספיק היחה לא
 וועדת מימצאי את לפרסם שתתבעו ציפיתי
 דובר־צה״ל, את לסלק אפילו ואולי החקירה,

 נירסתו בפרשה. המבישה טיפולו צורת בגלל
 כמלאכים צה״ל חיילי את להציג ניסתה

 על לוחצים שהם שבשעה ממלאי־פקודות,
 סרוגה מקשה למעין מחשבתם נתונה ההדק

 פתיחה של והוראות־נוהל פקודות־שנרה של
באש.
אינם צה״ל חיילי גלויות: לומר יש

 רזים ונמוכים, גבוהים ביניהם יש מלאכים.
ל היה מוטב ואמיצים. פחדנים ושמנים,

 האנושיים צדדיה על התקרית פרטי את הציג
לוקשים. ולמכור להעלים לטשטש, ולא —

 חיילינו. על האמת את לדעת חייב הציבור
 האי-נעימות כל עם העובדות, ידיעת אדרבא,

 אדישות להפשרת לתרום עשוייה שבהן,
מאמצים. ולהגברת בטחונית

ירושלים ג., גדעון

ברוריה הכל
 כתבת על המרתלת רחל של סיפורה

 רומז לה שהיה אבירן ברוריה ״לאשה״
 משעשע היה ),1363 הזה (העולם כומר, עם

 של בשמו נקבתם שלא רק חבל מאד.
 לחמשיר לי חסר היה זה כומר, אותו
: הבא

 פאפיבי, כומר היה היה
אגרסיבי, כל־כד לא איש־דת
 פגש בברוריה עד

— נרגש כה ובלב
דוי לה מסר הוא אכסקלוסיבי. וי

ירושלים ישין, יגאל

האולפנא

של מיסודה

ה ו3לינו1הג! הבוכלל י 1נ

הבאים: הקורסים נפתחים

אומני
שימושית גרפיקה

ב מחזור
התלת־שנתי הערב קורס של

ר ו י צ - ו ב שו י ר
חד־שנתי ערב קורס

ב ת י כ ת ו נ מ א
חד־שנתי ערב קורס

 והרשמה: פרסים
 שימושית לגרפיקה האולפנא

 .62 המסגר רחוב תל־אביב,
 בערב 7 עד בבוקר 8מ־ יום בכל

36487 טלפון
 הלימודים התחלת
ו964 ינואר בראשית

של ובפיקוחה בשיתופה
ת ד ו ג ם א אי ק י פ ר ג ה

ק5דר.א.ררבין.ס.$^ו,.ס. ן
.ניאולןוסמטיקאי <

שיער לבעיות מומחה י*
קוסמטיות ולבעיות ^

 הספר פית
לטכנאות

ה ד סו י ל מ עו

ה פ הגובלל ט1ה ת3לי י נ
 ההרשמה החלה

 יזם לימזדי של ד' למחזור
 ערב לימודי של ג' ולמחזור

של להכשרתם המיועדים

טכנאים
ם י ד ס ב

בענפים
ומכונות ייצור מתכת.

של לתפקידים

וניהול תיבנוו
19>54 ינואר - הלימודים התחלת

:והרשמה פרטים
 לטכנאות הספר בית

 ,62 המסגר רחוב תל־אביב,
 בערב 7 עד נבקר 8מ־ יום בכל

36487 טלפון

13653 הזה העולם


