
תשמ״ד השנה איש
תמיר פרקליט

תשב״א השנה איש
לבון מודח

תשכ״ה השנה איש
בן־גוריון מפא״י מפלג

תשל״א השנה איש
בן־אהרון ההסתדרות מזכיר

תשט״ז השנה איש
אל־נאצר טבד מצריים נשיא

תשב״ב השנה איש
סובלן י׳ליכו

״ו תשב השנה איש
ספיר כלכלן

מכתבים
השנה: איש ■

זוארץ מ.
 מ. את השנה לאיש לבחור יש לדעתי

 מיכאל, ב. דרכו וממשכי סגניו ואת זוארץ
סידון. וא. ניב קובי מרמרי, ח.

 אני שבבחירות לכם מודיע גם אני
ז״ל. מצביע

יד־אליהו זלמן, ז״ק
 הומור ■

השנה
 שר־ את כאיש־השנה להציע ברצוני

דיין. משד. הבטחון
 200 מערכת השנה: של הבידור אנשי
 ב־ המופיע ההומור כי ספק, אין הארץ.
מאד. גבוהה רמה בעל הינו 200

לב מציע אני השנה של הספורט כאיש
ז״ל. ברים צבי את חור

 זאב הינו השנה של התיאטרון איש
רווח.

כוורת. להקת הינד. השנה להקת
פתח־תיקווה שמואלביץ, שי

 סמל ■

המאבק
הארכי הוא השנה איש לכם: הצעתי

 עקורי מאבק את המסמל ראייה, בישוף
ובירעם. איקרית

תל־אביב ברקאי, גיל

 שנה ■

טובה
 :בישראל לעם תשל״ד לשנת איחולים
 לביקתות, שלום הארמונות, על מלחמה

העמים. בין אחווה
 קריית־אתא כףשלום, יחיה

 לכם מאחל אני
ה מכל טובה שנה
לב.

 במאבק־ המשיכו
 ארץ־יש־ למען כם

 יותר. טובה ראל
הרליך, שמעון

 תל־אביב
 שלום! ...שנת

 צמח, אהובה
 ירושלים

שב מקווה אני
 עלינו הבאה שנה

 יצליחו לטובה,
!שלכם המלוכלך הפה את כם

בני־ברק נ., ר♦

 היי ■

בלב
 ״הנדונים ,1879 הזה״ ״העולם

 של הגרוע המצב על כלב׳/ לחיי
 לחולי- הפרטיים גתי־החולים

נפש.
 בני־ על הרשימה את בקוראי הזדעזעתי

 המצב? כך האמנם ככלבים. החיים אדם
 לחולי־דד הממשלה מתייחסת כך האמנם

בארצה? נפש
לה האפשרויות עדיין לממשלה אין אם

 לחולי־רוח, בתי־חולים עוד ולכלכל קים
 המוסדות על לפקח ידה קצרה גם האם

 ושפי- בחולים התעללות ולמנוע הקיימים
 הועלתה לא ולמה ? קרוביהם של כת־דמים

בכנסת? כה עד הבעייה
 הכנסת את תזעזעו אתם כי מקווה, אני

 כאלה, טרגיים מאורעות לסילוק ותגרמו
וקרו ושהוריהם ככלבים יחיו שבני־אדם

המוש חייהם על מותם את יעדיפו ביהם
פלים.

חולת פיירמן, נ.

 איפה ■

? הרחמנות
 שפירסנר המאמר מאוד עלי השפיע

 זוהי ככלבים. החיים בני-האדם על תם
משפחתי. וצרת צרתי גם

 חלה הוא שנים. 34 בן והוא לנו בן
״מוסד״. הנקרא בבית־חולים וסודר בנפשו

 אצלו מבקר כשאני בקירבי נשבר ליבי
בחודש. פעם

 לבן־אדם היחס להיות צריך כך האם
הוא? חטא מה שחלה?

 מאושרים להיות שעלינו לי אומרים
 אחרים שאלפים מפני מהבית, שהוצא על

במדי לנהוג צריך כך האם בתור. מחכים
 חיים מתושביה הרבה שכל־כך נה

 כל מטיילים הרבה וכל־כך כמיליונרים
 ואיפה הממשלה איפה בחוץ־לארץ? קיץ

 יברכו משפחות אלפי היהודית? הרחמנות
 המצב את לשנות תצליחו אם אותכם
הנורא.

רחובות מזרחי, יהושע

של,,אמת"
 חלק ״הליכוד״. על מדברת הארץ כל
 קורא חלק שהתאחדו, פרורים לזה: קורא
 לכל, שנראה מה אך הימין״. ״גוש לזה:
אחרונים. גסיסה פירפורי הם אלו

 ״הליכוד״ של הראשונות הטעויות אחת
להלי חל־טעמ האותיות בחירת היא זצ״ל

 במקום אם כי ? מה משום וזאת לקלפי, כה
 העולים היו אז ט, מ ע בוחרים היו טעם

 הקשישים עברית, יודעים שאינם החדשים
 מחליפים הלאה... וכן רואים אינם שכבר
״אמת״. בין בינם

רמת־ח! קופלר, יופי

גמור
נו ״דרוש .1875 הזה״ ״העולם

״מישרד״החוץ נמינויי חדש הל !
מעוב קבוצה של למערכת מיבתב

מישרד-החוץ. די
שעי להתעניינות הופנתה לבי תשומת

 בלונדון כשגריר במינויי מגלה זה תון
 ממני תצפו שלא כמובן חיי. ובקורות
 המוקדשת הכתבה של תוכנה על להתווכח

 הגמור העיוות בגלל רק לא זה ולי, לחברי
 מזה, חשוב אלא הסוריאליסטיים, וסיפוריה

 מבולבל במוח שצמחה זו שכתבה משום
 המעורער מצבו בגלל אשר אומלל אדם של

ה שירות את לנטוש עת בטרם נאלץ
מדינה.
 מגלה מה, משום והעיתון, מאחר אולם

 ובפעולתי, בשירותי התעניינות של מידה
 הזה שהעולם במה עניין שתמצאו חשבתי

 פי על אף נושא. באותו 1956ב־ כתב
 הערכה להביע מיועדת ההיא שהכתבה
 מהולה היא כי לטעמי היא אין לפעולתי,

 אישיות שפגיעות גורס אני בזולת. בפגיעה
 אותנו ומטות הציבוריים חיינו בעוכרי הן

 לעמוד צריכים אשר החברתיים מהליקויים
 מחולשותנו אחת לדעתי דאגתנו. במרכז

 בפרסו־ המידה על יתר עוסקים שאנו היא
 בהומני- מדי ופחות ענייננו של נליזציה

חיינו. של זציה
ירושלים רפאל, גדעון

 מתייחסים רפאל גדעון הקורא דברי •
שמכתבים מובן אך הזה, העולם למערכת

רפאל גדעץ
למיכתב תגובה

כותבי אחריות על מתפרסמים למערכת,
גמור. ביטוי חופש על־סמך הם,

 מתייחס רפאל, הקורא של השני החלק
 כאשר ,1956ב־ הזה בהעולם שהופיע לקטע
 התיכון המזרח ענייני מנהל היה רפאל

)8 בעמוד (המשך

ח״עמט" ■ -

הרליך

ל■ לסתום סוף־סוף

עיוות ■


