מיוחדת .מתנדבים החפצים להצטרף לפל״ם
זח והמובנים לפעולה רצינית יפנו בנתב ל־
פל״ם ,בכתובת המערכת.

העורך הראשי:
אורי א ב נ רי

עורך התבנית :
1ו •
הצלם הראשי:

עורך הכיתוב:
דו ב א י ת ן
הכתב הראשי:

השבועזן הסצויר
ל א * נ פ  1ר מ צ י די
רחוב גליקסוו  .8תד־אביב
)ליד וזדאטרון ״ א ח י ׳׳ (
.11ד . 136 .טל) .זמני( 86785
טען לטברקים  :״עולמפרם״
משרד המערכת בירושלים •
רהוב דוד המלו )יוליאז(.

מו ל

מש ר ד

* y

הסעד .

משתתפים קבועים:
פרוצה נרובנר .רפאל חייט ,אוסקר טאובר.
יצחק לבני .צבי שש.

פילים טיארי,

ראש־משרד ,חיפה :
ותן ריבון

דוד רוביננר

סופרי־הוץ:
<

טוגטי נ׳ייקובס .גבריאל דנון .שטואל טירו!.
הטויל :

העולם הזח בע״ם.

מדי פעם שומעים אנו תלונה כי עיתון
זה ,ומדור זה במיוחד ,סובל משביעת־רצוך
עצמית רבה מדי .אם כן הדבר ,הרי כאן,
בראש הגליון הראשון של השנה החדשה,
שהיא השנה ה־ 16של העולם הזה ,המקום
להתנצל .איש אינו יודע ,כמונו ,מה רבים
הלקויים והפגמים ששרדו בעיתון זה ,ואיש
אינו יודע ,כמונו ,מה רבה עוד הדרך לפנינו.
חשוב מכל  :איש אינו מבין ,כמונו ,ש
הצלחתו וכוח־השפעתו של עיתון זה ,במי
דה שישנם ,יש לזקפם לא על חשבון עור־
כיו אלא על חשבון קוראיו .הם ,הקוראים,
מקיימים עיתון זה בכספם ,מאחר שאין לו כל
מקורות הכנסה אחרים .הם ,הקוראים ,מדרי
כים את המערכת במכתבי ביקורות ,קיט־
רוג והערכה בלתי־ספורים .והם ,בסופו של
דבר ,קובעים מה יהיה טיבו של העיתון שהם
רוצים בו.
יחס הדוק ,כמעט אינטימי ,זה בין העי
תון וקוראיו בא לידי גילוי מלבב מדי שנה,
כשמטר של כרטיסי ברכה יורד על המערכת.
עצם העובדה שקוראים כה רבים כוללים את
העולם הזה ברשימת חבריהם הטובים ,שהם
שולחים להם כרטיס איחולים לשנה החדשה,
הוא משהו בלתי״רגיל בשטח העיתונות.
היינו רוצים מאד לענות אישית לכל כרטיס
שקיבלנו .לצערנו לא נוכל לעשות זאת מב
לי להגדיל את המנגנון — ואת המחיר .יס
לחו נא השולחים את אענה להם בזאת באופן
קולקטיבי .אנו מודים להם .ואנו יודעים ש
יחסם מחייב אותנו מאד.
*

עורכי מדורים:

טיכאל אלטו .יהיאל בשן .ניעה גבי ,איתטר עילם.

• y

*

פאול נולדטן

ראש״משרד ,ירושלים:

•

טוב לזכור׳ בראשית השנה ,כי היסטור
יה איגד ,מתחילה היום .ומעניין להרהר ,ל
פעמים ,מה מעט החדש אשר מתחת לשמש.
הנה כותב לי הקורא בנימין נחשין ,עפו
לה ,כי התגלגלה לידיו חוברת ישנה של
מאזניים ,בטאון אגודת הסופרים׳ משנת . 1933
תוך כדי דפדוף בחוברת נתקל בדו״ח של
משפט ציבורי על הנוער .העברי ,שנערך אז
בתל־אביב .והנה כמה פרטים מאלפים ש־
נחשין המציאם לנו :
אב בית־הדין היה חיים נחמן ביאליק ,ה
קטיגור יעקב פיכמן והסנגור ד״ר חיים הררי,
ממנהלי גמנסיה הרצליה .אמר פיכמן  :ה
נוער מתנכר לגדולי הקלאסיקאים שלנו ,מת
רחק מכל מה שנוצר בגולה .את מנדלי אינו
קורא ואינו מבין — הרי זה סופר גלותי,
כביכול ,ואינו יאה לתר התחייה.
הוסיף ד״ר ריגר )כיום מנהל משרד החי
נוך והתרבות(  :״במה מתבטאת קולניות זו,

דפוס ישראל .תל־אביב

וולגריות זו )של הנוער( שעליה הצבעתי י
דברים חיצוניים ...כיסוס צפרניים ,חיטוט ב
אף ,יריקה על הרצפה ,סגירת דלת בחזקה.
כשאוכלים ,זורקים את הפירורים בכל מקום
...אנו מוצאים שרק תביעה גדולה עלולה ל
הצית אש בנוער ולמשוך אותו אחריה ,רק
מצווה של קום ועשה !״
ש .קופשטוק טען כי הנוער הארצישראלי
אינו יורע אלא את העולם הזה ,את חיי ה
שעה .הוא מצטט חוברת שהופיעה ,כנראה,
באותם הימים ,לאמר  :״אנו אדישים לציו
נות משיחית זו ,אין אני ציונים ...אגו כאן
עברים ,כמו שהאנגלים הם אנגלים !׳׳ והק
טיגור הוסיף  :״אין נוער צ־וני ,אלא יש
נוער מפלגתי ...אי הנוער היודע חלק אחד
של אחד־העם ,של רנ״ק י לא אדבר על ה
גמרא ...אין לנוער הארצישראלי חינוך אס
תטי...׳׳
•

•

•

אם נקח בחשבון שדברים אלה נאמרו לפני
 19שנה ,עת היינו תלמידים בבית־הספר
העממי ,ושאחרי כל ההירהורים הפסימיים
האלה הוליד אותו נוער את הפלמ׳׳ח ,את
אצ׳׳ל ואת לח״י ,שהגן על ארצו בשדה־הקרב
בתנאים האיומים שנוצרו עקב הזנחת אבו
תיו ,וכי הקים על קבר בניו את מדינת־יש־
ראל ,אין אנו יכולים להתיאש כה בקלות
מן'הנוער של היום ,עליו אנו שומעים דברים
דומים.
אולם הקורא נחשין לא שלח לנו קטעים
אלה כדי לעזור לנו בהרהורים היסטוריים.
הוא צירף להם הצעה מעשית .תובע הוא :
מדוע לא תחזרו על הדברים י מדוע לא יער
כו עורכי היעולס הזה משפט דומה ?
הצעה זו נפלה על קרקע פוריה למדי .כי
באותו שבוע ממש הציע לנו את אותה הצעה
קורא אחר ,חיים פלדמן ,מנהל קולנוע גך
רינה בתל־אביב וחברנו מימי נבטת' .הציע
הוא :בימים שנמאס על הנוער לשמוע ״ציו
נות״ מפי דוברי מפלגות ועסקנים מזדקנים,
חייבים אנחנו לעזור לו למצוא ביטוי ל^צמו.
על סמך הצעות אלה התגבשה אצלנו תכ
נית לערוך משפט ציבורי גדול שני על הנוער
העברי .אלא שהפעם לא יהיו השופטים ,ה
טוענים והעדים סופרים בגיל העמדה .הכוונה
היא ,הפעם ,להעלות על הבמה את הנוער
עצמו׳ למצוא את השופטים והעדים מבין
הקהל ,ללא ביום מוקדם וללא ארגון מלאכו
תי .אם תושלמנה ההכנות בימים הקרובים,
נשמח להזמין אתכם למשפט זה .ואז נתראה,
אולי ,זו הפעם הראשונה פנים אל פנים.

איש השנה
תודתנו העמוקה טבור המאמר על איש השנה,
לדעתנו ראוי המאמר לתואר כתבת השנה.

קבוצת קוראים ,רטננה
...״להציב תורן לדנל חדש...״ בטיח 1הדבר
הדרוש באו הוא להביור .שישרוף ללא רחמים
את המוסדות והאנשים ! במקרה הצורר אפשר
להעמיד אחדים אל הקיר 1

דן גלר ,תל־אביב
שוב הוכחתם שאינכם מפחדים מפני איש ,אפי 
לו לא מפני הכוח החוק ביותר במדינה ; ההס
תדרות.

צבי מרין ,ירושלים
 .....הגנתכם על אדירי הוא מעשה הראוי לתש
בחות.

ש .וייסמן ,חיפה
שבחים על הננתבם על דוד אדירי .שביתת הנמל
האחרונה הוכיחה כי אינכם בודדים במערכה למען
הצדק.

ראובן נחמיה ,חיפה
...מדוע אתם מנלים את פניהם של אנשים יש 
רים כמו בודיננר .ונוי ומסתירים את פרצופי

נמאס לי  1כל יום שני וחמשי אני קורא
שאתם לא
בעיתונים שאתם כנענים .ואחר
כנענים .כדי לשים קץ לאי־הודאות .אני מ*יע
שתקחו סרח ותקטפו את העלים — כדלא־כן־לא־
כן׳לא .העלה האחרון יקבע.

יחיאל גולדמן ,טבריה
העולם הזד ,מציע שיטה יעילה ז 1לכל
המומחים הגדולים ,הרוציס להוכיח את כנע־
ניותו.

סרטי השנה
הסרט הטוב ביותר של השנה הוא זעם ההמון.
שהוצג בקולנוע שהיות בתל־אביב והראה את ה
מציאות האמריקאית כמו שהיא .לאלה שלא ראו
את הסרט  :ה*ז מספר במקרה של משפט לינץ׳
בעיר קטנה בארצות-הברית .אם אינני טועה
העולם הזה לא פירסם ביקורת על הסרט.

רפאל ד,ולנדר ,תל־אביב
העולם הזה ) (759הגיב על הסרט ,שיבח.

...שום סרט אמריקאי שהוצג השנה איננו ראוי
להכלל בין הפרטים הטובים .כננד זה אני ממליץ
על הסרט השבדי העלמה יוליה ...הכשלון הגדול
של השנה היה סיפורי הופמן ששאף לחדש אבל
רק שעמם.

עמיחי הולצמן ,חיפה

...מארלון ברנדאו השחקן הטוב ביותר של הש
נה ...השחקנית של השגה היא ג׳יין ויימן המש
תתפת בהא ומנת.

גליד ,רענן ,גבעתיים

....ארבעה גג׳יפ הוא הסרט הטוב של השנה.
נם סיפורי הופמן היה ,לדעתי .סרט טוב מאד.
הכשלון הגדול של השנה הוא בלי ספק במעגל.
אנשים פשוט התביישו להודות בכך .בין אלה
שד,תביישו  :העולם הזה.

רחל דבורקין ,רמת־גן

אף־על־פי שקריה נאמנה אינו יכול לעמוד ב
התחרות עם סרטים הוליבודיים נדולים כמו שמשוו
ודלילה ,יש לתת לו את התואר סרט השנה.

יהושע דוד ,תל־אביב

....הסרטים הטובים של השנה :מקבת ,שטן
הבשרים .סיפור לואיזינה ,על עכברים ואנשים.
הסרט הגרוע ביותר  :ולנטינו .השחקן הטוב ביו
תר  :ספנטר טרייטי )באותו לילה גורלי(.

שמואל עמיר ,תל־אביב
העולם הזה יפרסם את בחירתו בעור
שבועיים.
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נחום קמניצר ,ירושלים
אינני מבין מה רוצה אורי אבנרי .שנהיה טו
כפי שהוכיחו החקירות
בים מן האמריקאים ?
בזמן האחרון נעשו שם מעשים רבים של שחיתות.
בקרב הפקידות הנבוהה ביותר .בכל מדינה עצמ
אית קיימת שחיתות ; אי־אפשר להימנע ממנה...
אם האמריקאים לא מושפעים מכל מיני דו״חים
של כל מיני שמורקים ,מדוע אתם חושבים שאנח
נו חייבים להזדעזע ?

קורא ותיק ,חדרה
״המהפכה האמיתית לחיסול ההתנוונות הדוהרת
יכולה לבוא רק מלמטה ,מחיק ההמונים והנו
ער...״ יופי .יוצא מן הכלל• אד מה המסקנה
האישית שעורכי העולם הזה מוציאים מזה ! שהם
יכולים ללכת לישון?
אנו מחכים לקריאת העולם .הזה לפעולה 111

ישראל גורמן ,ירושלים
חוגי הרעים חתמננים לפעולה רבתי בש
טח זה ,הקימו לשם כך פל״ם )פלוגת־מיבצט(

צבע העיניים

מדוע מסתירה העדה פנינה שופטה את פניה
)העולם הזה  ? (777האם לא נאה לה שנראה
מה צבע עיניה 1

יצחק מאירי ,צפת
לקורא מא רי נגלה בסוד  :אין אלה מיניה
האפורות של פנינה שוסטר ,כי אם עיניה׳
החומות של חניכת התיאטרון הקאמרי עליזה
עולש.

בי .ג׳י - .מחסל שביתה
בעיתונות חובבת הסנסציה נוברת וחוזרת בדיה.
ומשם נתנלנלה נם לעיתון הרציני העולם הזה
) : 1772״פועלי היקב היו בעלי הכרה מעמדית,
אף ארגנו שביתת מפורסמת .שבראשה עמד צעיר
שוה מקרוב עלה ארצה ,דוד נהיו .ששינה לאתר
•
מכן את שמו לבדגוריון.״
למען האמת ההיסטורית שהיא יכולה להיות רק
אהת ,ומתיר ידיעה אישית וברורה כפועל ותיק
שעבד ביקב ראשוו־לציון בשנים תרם ״ז—תרם ״א
) ,( 1921—1907הנני קובע להלוטין  :להד״ם  1אף
פעם לא השתתף הה׳ בו־נוריוו — סשיטא דוד
נהיו — בשביתות פועלי היקב .מלבד בשביתה
הידועה בתר״פ שבו־נוריון פעל לחיסולה כחבר
הועד הפועל של אחדות העבודה ומזכירה .מר
אליהו וינוצקי .ראשודלציוו ומר נחום לוין ,כנרת.
מאשרים את דברי.

אריה אחיאל ,ירושלים

עשרת הדברות ואברהם

בתשובה למכתבו של
הזה  (773אתם כותבים :
י,דיברה :כבד את זזביד
העולם הזה אינם יודעים
נתנו לאהר תקופתו של

 -akו,ג«ו .

אברהם שטינמץ )העולם
״אברהם בדתרח ידע את
ואת אמד.״ האם עורבי
שהתורה ועשרת הדברות
אברהם אבינו ?

שלמד .הררי ,חיפה
כיוון שהמאורעות הללו קרו לפני שנולדו,
קשה לדרוש מחברי המערכת בקיאות נמרצת
בהם.

המרה הנבונה
אינני מסכים עם יחיאל בו־שלום )העולם הזה
 1777כי סננוז כתבכם צבי שש .איש המרחב ,הוא
יוצא-דופן .אינני יודע אם שש צודק בהערכותיו.
או איו ספק שסגנונו ססגוני מאד.

אחיות רחמניות
לא ראיתי אם היתה לנגד עיניכם בעייה של
אחיות־חניכות .כמו שלא ראיתי כאן ״נוער מחפש
את המחר״ )מושג קצת פילוסופי שלא עליו כאן
המקום להתווכח( ולא כל בעייה אחרת מצד בעל
המאמר .פרט לאחת ויחידה  :לעשות את רבקה
ג ר שוני

ל ס נ ס צ י ה.

צבי פיליפובסקי ,תל־אביב

גרשוני מטפה
הכתבה נראה
את כל התפ
ללכת לבלות.

רחל גורן ,רחובות
גם העולם הזה מתפלא ,אבל זוהי האמת

ההתקפה על מפא״י ,המפלנה הבונה והיוצרת.
היתה מסע השמצה .לא יותר .מפ״ם ומק״י
בודאי ליקקו את שפתיהם בקוראם את מאמרו של
אורי אבנרי.

לאמיתה  :רבקה מוצאת זסן לעבוד ,להש
תעשע.

אסתר וילנסקי ,חיפה
העולם הזה חושש מאד שהקוראה וילנסקי
תמצא תשובה מוסמכת רק במערכת העולם
הבא.

....אני מתפלא מניין לוקחת רבקה
נדול כזה של שעות ביממה ז לפי
כי בקושי יכולה אחות אחת למלא
קידים המוטלים עליה .מה כל שכן

ספסרי השוק השחור ? האם אין בכד משום סמל
לקו הפוליטי הברור של העולם הזח ?

נערה יפהפיה ניג
שה לנהג סונית בק
רן רחובות בן־יהודה
קינג ג׳ורג׳ בירו
שלים ושאלה אותו :
״תסלח לי ,אתה
פנוי ?״
הנהג הסתכל בפ
ניה החמודות ,השיב ללא היסוס  :״כן,
ואת ?״
הקוראת רינה סגל ,ירושלים ,זוכד|.
בפרס של — 1.לירה )ישראלית ותפושר .(,ן

כל הכבוד *לרגליה הנחמדות של השחקנית ג׳ון
הייבר ,הטוענת כי מותר לה לחשפן מבלי לסנוע
בדת )העולם הזה  .( 777אולם האם היא באמת
תושבת שאיכפת מאד לריבונו של עולם אם דגליה
מכוסות או לאו ? בטוחתני שכבר ראה יותר
יפות.

דוד נגרין ,פתח־תקוה

נאווה חייט ,תל־אביב

I

רגליים דתיות

תודת לכם על הכתבה רבקה גרשוני ,אהות
רחטניה ...היא נתנה מושג מלא מעבודתה הקשה
של הארות אבל הוכיחה שרוח ההתנדבות לא
מתה בארץ הואת.

מכתבים
ל מ א מ ר כ ם על אמ יל ש מ ו ר ק :
הידד!
ד״ר ישראל לויט ,חיפת

|
תשובת נהג 1

פרח כנעני

ראש המערכת:
 rל ו  aכ חן

אהרון דולב

— mi— mu— «n-ותו•י—וווו —— mi— !hiואוי—וווו1m~ Rti— ithow

ששגאוני ,לא ססגוני.

דוד בוקסמן ,חיפה

שבר הלימודים
בזמנו עמדתם לימיו התלמידים ומועצתם ...עתת
הועלה שכר־הלימוד למימדים גדולים כאלה שאין
באפשרות  90אחוז מן התלמידים לשלמו.
אני מקוה שתלחמו את מלחמתנו כמו שלחמתם
במלחמות צודקות אחרות.

״תלמיד מתלבט״ ,תל־אביב

ראיון עם לביאות

קראתי בענייו רב שנמצא דניאל מודרני שנכנס
לנוב האריות כרי לצלמם )העולם הזה .( 777
שאלותי ) :א( מי היה הגיבור? )ב( מה אמרו
האריות ?

יוסף גוטמן ,באר־שבע
)א( צלם העולם הזה פאול גולדמן.
)ב( ברררררר.

ה ש ע ר
ישנן תמונות שאין טעם להסביר אותן ,מפני שהן מסבירות את עצמן.
תמונה זו של פרנצה גרובנר ,הבאה לסמל את מצב הרוח עם פתיחת השנה החושה,
היא אחת מהן.

משד עשרות כשנים התרגלו בני הארץ לראות בהצטרפות
לקיבוץ ויתור על חיים פרטיים ועל נוחיות אישית,־ הסתפקות
כרמת־מחיה נמוכה בהרכה מזו אשר כעיר.
הא□ ה ד ב ר נכון נס ביזס 7

מערבת ״העולם הזה״ בחרה בשתי משפחות בעלות רקע דומה,
האחת משפחת פועל עירוני והשנייה משפחת חבר קיבוץ .היא ערבה
השוואה קפדנית של רמת־המחיה ,אורח החיים על חובותיו וזכויותיו.
כשבוע הבא יגיש לד ״העולם הזח״ את תוצאות חקירה זו:

״האס ה קי בו ץ הוא ק אדייד ח ^י
״העולם הזה״ 778

