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ת נחסל אנחנו הלוקים! א
י וזז׳ מ להפטר ניסית פעמים כמה ק  ולא ם ו

 את מחסלים אנו שלנו, חיטוי לאחר ? הצלחת
ם הז׳וקים י ק ר ח ה  תעודת מקבלת ואת ו

לשנה. אחריות
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מכתבים
הנישול מן התעלמו תעיתוגיט
 פעולתה אופן על הכתבה את כשקראתי

 בעיר היהודי הרובע לשיקום החברה של
 הזה העולם בלבד״, (״ליהודים העתיקה

 הממשלה, של מלא בגיבוי הפועלת ),2055
 מישפטים מכמה להשתחרר יכולתי לא

:בית־הספר בימי עוד אותי שלימדו
ה פיתוח על תשקוד ״...מדינת־ישראל

 שור תקיים תושביה... כל לטובת ארץ
אז לכל גמור ומדיני חברתי יון־זכויות

 ותהא ומין... גזע דת, הבדל בלי רחיה
 האומות־ מגילת של לעקרונותיה נאמנה

 מגילת־ שזוהי לי אמרו אז, המאוחדות.״
 איזו האומה. לרגלי נר שהיא העצמאות

ז הנר את כיבתה רוח
באר־שבע צלניקר, נכי

במערו האמת בחשיפת הצטיינתם שוב
ה בעיר ערבים ׳נישול על בכתבה מיה.

 עיתו־ מרבית נכשלו שבו במקום עתיקה,
מילא ישראל, מדינת של ה״חופשיים״ ניד,
 עי־ שני מילבד הריק. החלל את אתם תם

 בולט לא כי (אם כיסוי שנתנו תוני־בוקר
לש השאר כל העדיפו לנושא, במיוחד)

 שבעיתוני בשעה זה, כל שתיקה. על מור
 והניז־יורק פוסט ד,וושינגטון (בהם העולם
נירחב. בסיקור הנושא זכה טיימס)
דוו הגיע לפרשה ביותר המעניין ההד

עצ היהודי הרובע לשיקום מהחברה קא
 צדיק עוד נותר שבסדום מסתבר מה.

 ק. החברה אדריכל של בדמותו אחד,
 אמיץ ירושלמי אדריכל אותו רוזנקוביץ.

 ובו מעיתוני־הערב, באחד מיכתב, פירסם
חברתו. מפעולות הסתייגות הביע

ירושלים מירזן, יהושוע

ניב לר!ובי גלוי מיכוגב
 שלום! ויפה, מבטיח עירוני לקובי,

 ש- לי איכפת לא סטיריקון־צמרת, תבין,
 אתה בחודש פעם צ׳ק לקבל על־מנת

קי ימין, אנשי על מילים מיכסת ממלא
 ותרנגולים נהגי־מוניות ערבים, בוצניקים,

 ה־ סטיותיו למרות אגב, טווס. נוצות עם
 רב ידע גילית — מקיבוצניקים חולניות
 האנציק־ מאחת ניישאב שכנראה בנושא,

 באחד בשיחת־רעים או לופדיות־לילדים
 רציתי —. נוסף אגב מ״מרתפי־הבוהמר,״.

בצורה שאבתי עליו הידע שאת לציין

 מאנציקלופדיה בעיקרו כי אם דומה,
המקו החווה במרתפי ומשיחה חקלאית

מית.
בצו כסף מרוויח שאתז( לי איכפת לא

 האיכות על אינו (הוויכוח כשרה לא רה
 חי שאתה לי איכפת לא גם עיקר), כל

 לבני כניסה האוסרת אכסקלוסיבית בחברה
 איכפת לא (ציטוט?!). אחרים מעמדות

מה לחלק הסתם, מן שייך, שאתה גם לי
 שמן מטומטם, אדיש, שהוא העירוני נוער

 העירוני, הנוער מיגוון כל מבין ושבע
 מישרות לתפוס המיועדים מאלה ואתה

 אתה היום אלה כל (נגד רמות־שחיתות
 למלא או — מפואר מישרד באיזה כותב)

המבו מעיתוני־הערב באחד אווילי טור
 תווית את מצידי, שבוע. כל בסוף ססים,

 על להדביק יכול אתה שלו ה״עיתונאי״
שלך. ה״גיזעי״ המיני־מיינור או הווספה

מתפר שאתה זה לי, איכפת שמאד מה
ש מה אם בדיקה שום בלי ממילים נס

 מרה מקינאה, אולי נכון. מאחריהן עומד
 של ותסביכים ?) מעשן ? (שותה שחורה

בקי נקלטה שלא מישפחה או ילד־חוץ
אחרת. מפוארת קאריירה והחלה בוץ

ההכ ונגד נגדך לי שיש מה בערך, זה,
ו שלך, וחסרות-הביסוס המטופשות ללות

קיבוץ להכיר שמבלי בני־עיר אותם נגד

 כדי אפשרית במה כל מנצלים — מהו
הקי למדעי מילון היו כאילו פה, לפתוח

 די ציטטתי לא?), — (רביעי אגב בוץ.
הקיבוצ נגד הנלהב מאמרך את במדוייק

 ״הצעה ,2054 הזה (העולם וקיבוץ ניקים
 מחייבים״), תארים לשלילת בלתי־מחייבת

 אתה פלאגיאט? הנושא. את שיניתי רק
להשראה. נהדר חומר פשוט

 יכול אתה מבריק,״ שיעמום ״מיסטר
 מי את להשמיץ לרדת, לקרוע, לענות,

 נדוש, שוב זאת תעשה אל אך לך. שבא
״שני עם בעיקר חסר־טעם, פשוט זה כי

כשלך. נות״
עברון זוהר, גבי

ה הרמה על בפניכם להתריע ברצוני
 הוא לדעתי הסאטירי. המדור של ירודה
 פוגע שהוא מה־גם ביקורת, לכל מתחת

 צריך ממנו ליהנות כדי שכן בקוראים,
מושלם. דביל להיות

 זוארץ דוקטור את לתחיה החזירו אנא,
אליו. מתגעגעים כולנו לטוב. הזכור ז״ל

 חיפה כרשיגסקי, מיכאל

פירסום? מדי ד1יור
 כל ועם הזה העולם של ותיק כקורא

לש עלי מדוע להבין לי קשה לו, הכבוד
 מתוך 12•ש־ בשעה עבורו, ל״י 8.00 לם
 כשבאחד פירסומת, הם העיתון עמודי 51

 רק״ח של בחירות תעמולת אפילו מהם
 אומנם, אני, מבין ).2055 הזה (העולם

 שלכם, מהרווח חלק הינד, שהפירסומת
ה חשבון על לבוא צריך לא הדבר אך

קורא.
לסי לאחל ברצוני בחירות, הזכרנו ואם

בב הצלחה אבנרי ולאורי הזה העולם עת
בכנ אתכם שנראה תיקווה מתוך חירות,

הבאה. סת
צה״ל מאיר, אנצ׳ו

 הזה בד,עולם הפירסוס עמודי אחוז •
הישר בעיתונות הנהוגים מהנמוכים הוא

ה עמודי מכלל 207־ — 257־ אלית:
 אחוז יומי בעיתון :להשוןאה שבועון.

 בממוצע. 357כ־־ הוא הפירסום שטח
 פוליטיות הגבלות מטיל הזה העולם אין
 מיסחרי גוף כל המפרסמים. על אחרות או
 ועל כספו תמורת רשאי, פוליטי־חוקי, או

 רוחו. על העולה ככל לפרסם אחריותו,
 מער־ באחד פגיעה חינה זה בכלל פגיעה

הדמוקרטיה. של כי־היסוד

לביב ליגאל יישר־כוח
 ברדיו. ששודר שלך הראיון את שמעתי

 מאיומים. תיבהל ואל בדרכך המשך אנא,
 המסוגלים הם והנגועים המושחתים רק

 ימשיכו והישרים ההגונים עליך. לאיים
אותך. ולהעריך בך לתמוך
 עיתונאים עשרים צומחים היו אילו

מגי היינו לא — שנים מיספר לפני כמוך
ו חזק־ואמץ, הגענו. שאליו למצב עים

הברכה. על תבוא
 טבריה ש., אברהם

שגיאות בכמה גוח
״ב במדור ,2056 הזה העזלם בגיליון

״ה הכותרת: תחת מיפלגות״, — מדינה
 :השאר בין נכתב מתחילה,״ חגיגה

 ה־ יושב־ראש אביטל, גידעון ״...דוקטור
 דיסקונט...״. בנק של חברה־להשקעות

שגיאות. בשבע נוח
ר המדובר מ  כלכלן ארהרד, גירעון ב

ו דיסקונט בנק של להשקעות בחברה
 חברות- כמה של בדירקטוריונים נציגה

 אינם (שניהם אביטל וגידעון הוא בת.
 ב־ וכעת בשינוי פעילים היו דוקטורים),

ד״ש.
ירושלים ברגר, מיכאל

שילם הקצין
פורסם, הזה העולם של הגיליונות באחד

 המישטרה של הצפוני המחוז מפקד כי
 ישלם לא אשד, שימעון ניצב לשעבר,

 הירחון עבור השנתיים דמי־המינוי את
 עלול הוא כך על וכי המישטרה, חדשות

לדין. להיתבע
לב עצמו אשד מר על־ידי נתבקשנו

 שילם הוא כי ומסתבר הנושא, את דוק
 בגלל פשוט, וכדין. כדת המינוי דמי את

 כתובות את המדפיס המחשב, של טעות
 אשד מר של שמו נשתרבב המינויים,

עמ הזאת הטעות ועל הלא־נכון, במקום
 1976 באוגוסט עוד העתון מינהלת דה

אשד. למר התנצלותה את ושלחה
ישראלי, יואל

תל־אביב המשטרה,״ ״חדשות עורך

1

►

1

1

*

ם8 עול 2058 הזה ה




