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 יפתחו להם נוגע שהדבר צעירים אלפי
 בו למצוא תקווה מתוך העיתון את השבוע

תקו הארכת :חיוני עניין על פרשנות דברי
צה״ל. מגוייסי של השרות פת

 בגליון ימצאו לא הם יתאכזבו. אלה צעירים
 שום הזה. העולם של אחר גליון ובכל זה׳

 סיבות. כמה לכך יש זאת. החלטה על הערכה
 אין :היא לגבנו העיקרית הסיבה אולם

 הוגן ויכוח שיאפשח נתונים כל בידינו
 אני כן, על יתר זה. נושא על ואובייקטיבי

 בארץ, אחר אדם לשום שגם ובטוח סמוך
 כנסת, חבר או מפלגה ראש עיתונאי, יהיה
ורק אך נמצאים הם הדרושים. הנתונים אין

צה״ל. וראשי הבטחון שר בידי *
 בצורה צבאם אל מתיחסים שונים עמים

שונה.
 בעבר ויפאן גרמניה כגון — מדינות ישנן

 המזו־ הכוחות על ציבורי ויכוח אץ בהן —
 לכל מעל נעלה שהצבא היא ההנחה יינים.

 לדבר נחות־הדרגה לאזרח לו ואל ויכוח,
 חסרת־הגבולות בחכמתם ספק להטיל עליו,

 מצב שורר בברית־ר,מועצות הגנראלים. של
 אזרחי, מוסד שהיא המפלגה, אולם דומה,

 שום קציניו. ועל הצבא על בקורת מותחת
 גם יכול אינו ברית־המועצות של מרשאל
המפלגה. למזכירי מעל עומד הוא כי לחלום

 הצבא פתוח הערבית הדמוקרטיה בארצות
 לעתים נדמה החוץ מן לאדם ויכוח. לכל

בעיתו הנמתחת הקטלנית שהביקורת קרובות
 ומרשאלים, גנראלים על ובפרלאמגטים נים

 את עוברת גרידא, מקצועיים בעניינים אפילו
 יודעים והאמריקאים האנגלים אולם הגבול.
 בסודיות, מעמידים הם אשר את כדאי. שהדבר

ביעילות. מרוויחים הם
 צבא הוא ציבורית לביקורת הכפוף צבא

 בעת קובעת צבא של היעילות ומידת יעיל.
ימותו. או יחיו ומיליונים רבבות אם מלחמה
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 הוא כך. גורם אינו לישראל ההגנה צבא
 ולפיכך בסודיות, הצורך על הדגש את שם
 ספק אין הצבא. על ויכוח שום בארץ אין

 עצמו, הצבא בצמרת מתמידים דיונים שיש
 לגמרי שונה משמעתי ארגון בתוך דיון אך

בלתי־תלויים. אנשים בקרב מויכוח
 להתווכח, המוסמך בארץ היחידי המוסר

 מאזרחים מורכב הכנסת, של ד,בטחון וועדת
 שאינו או לאפס, קרב בצה״ל הצבאי שנטיונם

כלל. קיים
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 לצבא זקוקה ישראל שמדינת ספק כל אין
מדיניות־ לממשלתה היתר, שלוא ויתכן חזק.

 אפשר המרחב, במציאות מעורה אחרת, חוץ
 הצבא את ולהקטין המתיחות את להפיג היה

 לצבא. לא לממשלה, טענה זו אולם בהדרגה.
ה ובתנאים המדיניות, את מנהל אינו הצבא

ב להתיחס טיפש או בוגד רק יכול קיימים
לצרכיו. זלזול
 המטרה את להשיג שונות דרכים ישנן אך

חזק. צבא ששמה
ה במספר צבא של כוחות למדוד אפשר
 הניידות, במידת או האש, בכוח או אנשים,

 מחייבות שונות אסכולות הרוח. בטיב או
 כאמור, כך, ועל וסותרות. שונות תשובות

ויכוח. בארץ אין
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לה רק אפשר להתוכח, אפשרות מחוסר
הערות. עיר

 בצד מסתכלים אנשים מאד שמעט דומני
 השירות חובת השפעת : המטבע של השני

האוכלוסיה. ועתיד האום התפתחות על
 מתכנן אינו שוב 18 לגיל המתקרב אדם
שמ ביודעו חייו. עתיד לגבי תכניות בארץ
 וחצי שנתיים מעט עוד למסור עליו מילא

 לגמר עד המחשבה את דוחה הוא לצבא,
 ,20 בן כבר הוא המדים את בפשטו שירותו.

 מחדש, חייו את להתחיל חשק לו אין וקזוב
 פיקד כבר הסתם מן מראשיתו. מקצוע ללמוד

 שו־ להיות לו מתאים לא ושוב אנשים, על
לייה.

 היתד, לוא יותר קל היה שהמצב ייתכן
 למשל יותר, מאוחר בגיל חלה הגיוס חובת
 אפשרות נותן היה הדבר .21 או. 20 בגיל

ולהת עבודה ארגלי לעצמו להקנות לצעיר
 הגדולה ההפסקה לפני מסויים במקצוע בסס

 את לשנות אפשרות ואין כמעט אולם בחייו.
*.«! הגיוס. גילי

 שירות הוא הצבא המשק. הוא השני הסובל
 לנח״ל, (פרט יוצר שירות הוא אין אך קווני,
ה הגליונות באחד הדיבור את נייחד עליו

 המשק, מן נוסף שנתון חצי הוצאת קרובים).
 על להשפיע עשוייה הצבא, למדי והעברתו

 לו שיש דבר המדינה, של התפוקה כוח
שלה. ההגנה כושר לגבי חשיבות

 בידי נתונות האלה הגורליות ההחלטות כל
 אחד: ואדם כנסת חברי תריסר חצי האלופים,

 ד,כנ־ במליאת הגלוי הויכוח בן־גוריון. דוד
 חסרת־תוכן. הצגה אלא אינו אלה בתנאים סת

 חדשים ששה אשר הצעירים וחברינו אנחנו,
 היינו המאזניים, כפות על הונחו חייהם של

 את להבין לנו ניתן היה לוא יותר מאושרים
 ולהתוכח דעה לעצמנו לקבוע המציאות,

 משהו מוסיף גם היה שהדבר ייתכן עליה.
למוראל.
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השנה איש
 הזה״ ״העולם יבחר שעברה בשנה בה שהחל למסורת בהתאם

 המערכת, לדעת השפיע, אשר האדם - השנה באיש השנה בראש
לרעה. ואם לטובה אם השנה, של הידיעות על ביותר הרבה במידה

 בשטחים ביותר שבלטו באנשים הזה״ ״העולם יבחר כן כמו
 כעורך- ברופא, בעיתונאי. בסופר, - השנה משך בארץ השונים

 ובאיש המדע כאיש בפושע, בשחקן, בח״ב. במדינאי. הדין,
תשי״ב. של - הצעיר

 הצעותיהם את למערכת לשלוח מוזמנים העתון קוראי
אלה. למינויים

מכתבים
איש־השנה

ת עליכם לדעתי שו  בשנה שעשיתם מה את לע
 הצעתי איש־שנה. ולא — סמל לבחור הקודמת

סמל באדם לבחור היא  המוסר הדרדרות את שי
ש השחיתות ונל בארץ צד. מכל הנובר המבי

ב שרון, אליהו בי א ל־  ת
א איש־השנה ב הו שה אלא החדש. העולה שו

 לעלות ונמנע ביקורתי יותר בחוש הצטיי! שנה
תו ארצה או אשתקד. של חפזו! ב

mrf ,פתח־תקוה לרמן 
. .  על האמת את לומר שהעז שמורק אמיל .

הגנבים.
ם חסון, ישעיהו לי ש רז  י

הודי . . . קאי הי ט האמרי שו ת רק אשר הפ דו  הו
ת מצליחה העיקשת לתמיכתו  להתקיים. ישראל מדינ

א ש הו it, השנה. אי
ב הרצפלד, אהרון בי א ל־  ת

ד היה לולא דיו! דו ש ברנו ע הייתי הדור, אי  מצי
תו ש־השנה. לתואר או ה אני זה במקום אי מנ  מ

ץ דוליק את א איד שידע הורובי ם להוצי  כספי
הארץ. כלכלת את להבטיח כדי מחוץ־לארץ

תל־אביב נדיבי, אברהם
ש פאר נרשו! את מנו — דם לכם יש אם אי  כ

שר סמל הוא השנת. ר לוקח — היסטורי יו שי  מע
ואביו!... לעני לתת כדי

נתניה בר־און, נחמן
הרעים״ ״חוגי

סיוז אינה פעולתכם  על נוער לארנן הראשון הנ
ת קדמו כבר בלתי־מפלנתי. בסים סיונו  כאלה נ

א היה ובכולם מצ ב רצו! נ שלו כולם או טו  נכ
ת. המחייבת המסנרת שחסרה כיוון  אסור לפעולו

ת כי לרנע אח לשכוח לו א הפעי שמת הי  של אפה נ
את תנועה כל א בלעדיה אשר — בז  מוכרחה הי

להתנוון.
 ירושלים אשבן, אליעזר

 נתמלאה לא עדיין אך הרעים חוגי את הקמתם
מה שי מת החונים את להקים המ ץ במקוו  לתל־ מחו

אביב.
חיפאית חברה

 התו־ יפתזזז בתל־אביב הגרעין התכנס עם
הארץ. חלקי בשאר גס בפעולה גיס

ת על אני קורא ובענייז בעקביות  הנוער התלבטויו
אז וגם דו־מינית. חברה ליצור הבלתי-מפלנתי  כ

פה קיימת אן שחבעייה אלא דומה) שאי א כ  הי
ך באה לכך הדחיפה יהודיים. נוער תאי ליצור  מתו

ה לפני נשואי-התרובת. שרבו העובדה שנ  הוקם כ
ש (על־ידי ה צעירים) שלו ד ע  20—40״ שנקרא מו
חבריו. ניל שזו קלוב״,

 לעתים ;חברתי ערב מתקיים לשבועיים אחת
ם אנו ץ יוצאי  שרים מדורה. עורכים לעיר. מחו

 תיא־ אצלכם ליצור מנסה איני נקניקיות. וצולים
עובדות. לקבוע אלא בוז.

 קנדה זנקזבר, ברון, כרמלי
? מה למדי, טעימות עובדות

ץ יודע מי מכיר, מי
ת כמה לפני עד עו שר. בחור הייתי שבו  מאו

לה הראיתי מולי לרוע נחמדה. לבחורה מאורם

ה את ד המספרת שלכם הרפורטז׳  להתחתן מותר אי
 ארוסתי — האסון קרה ואז רבנים. השתתפות בלי

ם השתנעה ה פתאו אינ תו להתחתן רוצה ו כחו  בנו
פה.״ תחת חייה אותי תתפוס לא ״אתה רב. של  חו

הכריזה. היא
מיפה הררי, שלמד.

? אותה תפסת ז נו
פרטית !,-״ה
״ הנער ״הפרוצה. מאמרכם את קראתי שי הכו  ו
 בדעתי עולה היה לא לעולם )...771 הזה (העולם

מו שתיאטרון שות עלול אוהל כ שה לע ש מע  מבי
שפיל׳ ללכת — זה מעין הצנ בפני עצמו את ולה
ת ובניגוד זורה שו את לקיים הצנזורה לסמכויו דרי
לביקורת. פרטית הצנה בפניה ולהציג תיה

תל־אביב אסטיורג, אליהו
צ׳יוכאת שד (-.-ו

שי. סיפור עבור רבה תודה  ועדין. הונן אנו
 (העולם והתאבדותו שכטר יעקב של ידידו הייתי

 האחרים, העיתונים הנבת ללבי. ננעה )772 הזה
ת, רודפי סציו פתו, צפורניהם את שנעצו הסנ  בנו

ת. מלים כמה בפי העלתה סיו רו
תל־אביב א., י.

המתהדקת״ ״החגורה
)772 •זה (העולם מתהדקת״ ״התנודה מאמרכם

תי את נטל  חדש אל־דין סלאח כי הרמז בלילה. שנ
 העיק ישראל על ולועלות הערבים את לאחד יכול
ט. עלי סיו כ

חל־אביב אורנשטין, דוו
בד כנכה  יכולתי לא הדרום בחזיה רגלו את שאי
 הרנליים קטועי תמונת אה בלב רטט ללא לראות

 יקום לא האמנם לחזית. מעבר שהיו המצריים
ם קץ לשים הצדדים לשני ויניד אדם טי טפו  על לפי

ן הבאים הסיבובים
תל־אביב נכה,

פ נגיב של להפיכה הזח העולם של התלהבותו מ
שיו רק תיעה. קח כמה תופס אני עכ . כי. היה פי י  נ׳

עד בעוד שסילק שראלי יריבו את מו ב. של הי נגי
ת. זה. בשטח :כגלוי תודו אלול, ינאל . לפחו כי
פארוק. על עולה נ׳י.

 חיפה ברוט, שלום
7 ברולם מי על עולה מי אבל

חללית
ת הצלחות אחרי כשעקבתי פו פ מעו  הזח (העולם ה

ת״. נתקלתי )772  סלט מי! איזה רהילקום, ב״תללי
מי ! זה א ו תו המצי !או

 ירושלים קורי, אסתר
 תרומת היא המלה במקצת. פוטוריסטי סלט
 ספייס־ האנגלי למונח מתמונת הזה, העולם

לכוכב. מכוכב המפליגה ספינת־חלל שיפ,
ד פוגרום לא או פוגרום

תון עורך הייתי אילו ם הייתי לא העי  לפרסם מפכי
ח על הכתבה את ם הכותרת תהה רמלה דו״  ״פוגרו

 זה היה לא לדעתי ).771 הזח (העולם ברמלה״
שות רק אלא פוגרום די ערבי נער בי( התנג הו  וי

ש אמנם שקרה. מה קרה ממנה כתוצא אשר  י
 נפתח אל־נא זו. כצורה לא אולם כך על להתריע

לשטן. פה
נתניה צחר, מאיר

הקיטור כמלוא זעם
כי ם תדהמה מו מדי ״חז המאמר למקרא אנו עו

מי רה ם״ לי ד אשר )766 חזה (העולם הביניי דו  ב
סטון לכאז. נתנלנל פלא לו חור טכסם לנ  מה. באי

ם אינכם כולי  הלד־הרווז את לעצמכם לתאר י
שי על השווה זה שמאמר און הצוות: אנ  ללא דכ

ת גבול. שו מה רנ  של ניכרת ועלייה ואזלת־יד הי
ת ם מניו לו בעריקה. המצדדי ם אפי מיי הצי הפסי

כנו ביותר ניים  בס- כי לעצמם שערו לא שבתו
ד ש״ם ״  זאת תדרדר הארץ מז שנעדרנו החד

עמוקה. כה לתהום
 אריאל אברהם

דרורי, אלכסנדר
יפו א/ק סיפון עד

גי/ כי. צדדי כל
ע אמר כל ב״מקרה״ תמיד יוצא מדו הע וכל מ

וסרקם־ בקורתי. עוקצני. בטו! נ׳י. בי. על רכה
א לכם אל טי. ם להמצי שאי  בלבד שליליים נו

החיוב. מ! ולהתעלם
 בני־ברק כהנא׳ ח.

 העולם לחשוש. כהנא לקורא צורן כל אין
ש הממשלה, ראש את ייפה להעריך יודע הזה
 החזקה המדינית האישיות ספק, בלי גס הוא

ר ת ו ה בי נ די מ ם. ב כיו
הגוכה על

 רשיון כי נאמר )769 הזה (העולם טייס במדור
שיוו הוא ראשו! ממהרי טייס  הבינל־ התעופה ר

4ל מי£ ה או בו שנה ביותר... הנ הה יותר דרנה י  נבו
ת לנכי שיונו פה ר ם תעו מיי א בינלאו הי  דרגת ו
שעה בה כי נתיבי־אוויר. טי-ם ס ב נתיבי־ שטיי
א להעביר יכול אויר ש ם מ  הנבלות כל ללא ונוסעי

ם כנודל שו מסחרי טייס רשאי המטוסי להע 1רא
שא ביר ם מ ם רק ונוסעי סי מטו  ם־ חקלים ב

ק״ג. 13.600
אוויר נדנ״ע קופרמן, צבי

משפחתי עניין
ם אתם כי בנתניה שדוני א. של הנבתו על  מכני

 עניתם בדתרת אברהם סתם אבינו אברהם את
כוו לא זה התורה. מז בראייה )769 הזה (העולם  נ

ב לא פעם שאף משום טוי בתורה כתו  אברהם הבי
ם בז־תרח, שו אב את לייחס רוצה התורה שאיו מ

ח אבינו רהם ד את שהני סו ה הי קו  היחידה לאלו
אלילים. שעבד תרח אל

 תל־אביב שטינמץ, אברהם
: הדיבר את ידע (בן־תרח) אברהס אבל

אמן. ואת אביך את כבדרם. בקול לא שש.

ף ע ש ה
 ברורה תמונה כבר לו היתה הילדים שיתוק על לריפורטז׳ד, גולדמן פאול יצא כאשר

קביים. על נשען הרגליים, על מכשירים עם ילד : זה גליון לשער המיועד הצילום של
 על גולדמן התרכז גופה, לריפורטז׳ה הנוגעות התמונות את שצילם לאחר ואמנם,

 אולם וקביים. מכשירים בעזרת להלך להם המאפשר יותר, המתקדם בשלב הנמצאים הילדים
 התכנון כל אף על :בו התנסת פכר שהמערכת דבר הוכח למערכת התצלומים משהובאו

 של לא־מבויים תצלום : היה צפוי הבלתי זה, במקרה צפוי. בלתי דבר מופיע והחישובים
 עלה שלו האנושות ובעוצמת בפשטותו ברזל. מעקי בין ללכת שניסתה שעה קטנה ילדה

השער. לתמונת נבחר הוא לביים. מישהו היה יכול אשר כל על זה תצלום

773 הזה״ .העולם


