אופי בלתי מפלגתי .יעשה כל אחד בעיבוץ את
עבודתו ואת תפעידיו מבלי להתחשב בשפלנתיות.
יישבו איש במחנהו ואיש על דנלו ,בארבעת
כותלי ביתו .ואולי לפעמים רע בתיד ליבו .רע
אל יתערבו מנהיגי השפלנות.

העורך הראשי :
אורי אבנר׳
ראש המערכת:
ש י ו ם  3ח1

ה1

11ל0
רק!  7ר ז

עורך משנה ,תבנית:
עורך משנה ,כי תוב:
קריאי ד ו ש
סיכאי אישו )זמני(
עורך משנה .חדשות :

השבועון המצניר
לאינפורמציה
רחוב נליעסון  . 1מי אכיב
.א חי״(
>ייר תיאטרון
ת.ר . 1:6 .סי )ושני( 01786
מען ימברעים . :עוישפרס■
ששרד השוןרכת כירושיים :
רחוב דוד חסיד <יוייא|<.
תסבר.
ששר־
שוי

טשזז בן־אפרים

הצלם הראשי :
פוי נוידפן

הכתב הראשי :
יהודח נכא׳

עורכי מדורים :
שיכאי אישו .יחיאי בשן .נבח נבי .ירוחם נבון .תפר תדסור.
משתתפים קבועים :
דוד ארנון ,אוסקר שאובד .םיייס טיארי .דירי שנו■'* ,בי שש.

מ״ם ראש מערכת ,חיפה:

ראש מערכת ,ירושלי ם :

חיים כרסי

דוד רוביננר

סופרי חוץ:
שונטי נ׳יעובם ,נבריאי דנון .ש סו אי שירון
מודפס  :דפוס ׳ שראי בונ״ם ת״א
שו״י  :חעוים חוח בעיים

לאומי קובלבסקי ,נתניה

הגנת המשטרה
מוציא מן ...הידיעה אודות אנטון
העורא
עפלן )העולם הזה  ( 804את המשענות הרצופות
בין שורותיה ) :א( המשטרה )של השדינה ה 
דים וערטית ביותר בשזרה התיכון( מפלה לרעה
נוצרים) .ב( עוצרת אנשים לתעופות ארוכות ללא
עוון בכפם) .ג( מנרשת אותם מהארץ .כשדבר זה
נראה לה רצוי .ללא מתן נימועים חמתעבלים
על הדעת.
אלו הן האשמות כבדות על השופר לבטחון
ציבורי .מדוע לא תנסחו אותם בבירור ותטיחו
אותן בפני הנאשמים .תיכפו עליהם להתנונן.
או לפחות לעבוע עמדה ן מרוע לא פרסמתם
'באותה ידיעה את נישועיו של הצד השני .המש 
טרה ז
הכנסתם שרירות על ידי ניום רנשות אנושיים
הומגיטרים ללא שכנוע עובדתי שכלי.

אריה גן־מור ,תליאביב
היתה ז 1הכתבה העניה על המקרה הטרגי.
הפרטים לא תדנחשו והמסקנות היו ברורו ת
לגמרי.

׳ 0 ^7

הסתת העתון
כשישבתי באיצטדיון הרמתגני החשוך וח 
זיתי בחיילים המסתערים בעד מסך המוקשים
לקראת אויב מדומה ,התלהבתי כמו כל ה 
אלפים שי שבו ,בנשימה עצורה ,מסביב.
אני מודה בזאת לבושתי .התלהבתי.
ידעתי שלו היה ה״מישחק׳׳ משוחק בר 
צינות ,היו ברגע זד .בנים של אמהות מוטלים
מרוסקים על הארץ ,היו הכידונים מפלחים
ריאות ומעיים ,אנחות הגוססים היו מת 
ערבות בנפץ הפגזים .בכל זאת התלהבתי.
לא היה צורך במאמץ של ד מיון כדי
להעלות את התמונה האמיתית .לא ראיתי
זאת רק בסרטים הוליבודיים ,שם נהרגים
האנשים הרעים באופן אסטיתי ונאה .בכל
זאת התלהבתי.
זוהי אחת הטרגדיות של המין האנושי.
אותו זן של חיות אליו אנו שייכים ,קל
יו תר להלהיבו למעשי השמדה והרם מאשר
למעשי בנין ויצירה .שום תצוגה של מכו 
נות חקלאיות ,שום מפגן של חלוצים כו ב שי
שממות ,לא היו מעוררים אף ש מץ פעוט
שאפפה את
מן ההתלהבות אדירת־הנפץ
האיצטדיון.
תורה ז ו גילו כבר שליטי רו מי העתיקה
שהנחילו לנו את התפריט הבדוק של ״לחם
ושעשועים״ לסיפוק יצרי ההמון.
יתכן שעלינו להסיק מכך את המסקנה
הפסימית שהגזע הזה לא ישתנה לעולם,
וכי אין להגשים היום את אשר לא היה
אפשרי בימי האדם הקדמון השוכן במערות.
אך יתכן שיש להסיק את המסקנה ההפו 
כה  :שי ש למעט במיפגני מוקשים ,לרכז
את בחירי הנוער ומיטב מנהיגיו במסגרת
שתיצור התלהבות קדושה יו תר למעשים
נאצלים יו תר.
ישבתי

בשייך־מואניס

יום לפני המיפגן
ליד המדורה הבוערת.
בשנה שעברה י שב ליד אותה מדורה יצחק
שדה ,שוסע שביעת־רצון שקטה ,בחוג של
כמה עשרות ידידים ,פלמחאים ולא־כל־כך־
סלמחאים ,וותיקי הג׳מעאה שהפכו בינתיים
קצינים )סגן־אלוף ומעלה( ,פקידים )ראש
מחלקה ומעלה( וסתם אזרחים )גם כן למעלה,
ברובם( .היתד ,שרויה על הכל אוירה רווית־
שירה של ימים ראשונים ,מתובלת בהומור
הישן המפורסם.

השנה החליטו הידידים להפוך את המדורה
למסורת־קבע ,להעלות בה את זכר הזקן
בצורה שהזקן היה רוצה בה .באמצע המעגל
ישב יור מי שדה ,בן הזקן .בעזרת כריכי
נקניק פיתה מוסר) .פיגקל( את החבריא
לשיר את השירים ר,נושנים ,מול אורות רמת־
גן שקרצו מרחוק ,שעה שהאש ורוח הקודש
חיממו את הפרצופים.
לא היו פקודות ,לא היתד ,רשמיות ,לא
היתד ,שררה .היתד .רוח.

אני מדריד בתנועת הצופים; בפעולה ביום
חשבת הבאתי עמי את נליון העולם הזח )( 807
כדי לערוא בפני החניכים את הרשימה ״מות
האליל״ על הספורטאי נ׳ים תורם .משראו )חצו 
פים( את העתון ,החלה התשרשרות ובמשד כל
זמן חעריאח חיו הפרעות.
היות ונשאר זמן ,החלטתי לברר את העניו
ולשאול שה יש להם ננר העולם הזה .כולם החלו
לצעוע שזהו עתון מסית .שדיה וסכמו לפשע.
נתתי להם את הנליון .בעשתי שיראו לי איפת
מסיתים .הם דפדפו ואשרו שבמערה .באותו נליון.
לא מצאו הסתה .כאשר ספרתי זאת לראש חשבם,
אמר שהם צודעים.

עמי שסרק ,ירושלי ם

חיקוי לרא אישור
ריחפה על פני המדורה עובדה שאיש לא
רצה להודות בה בגלוי .היה זה הגיל.
איני מתכוון ,דוקא ,לראשי השיבה )״חניכי
הקורם הראשון לרוגאטקות של ההגנה״(.
או לפלמחאיות הוותיקות ,שקפצו מ ד פעם
הביתה )במכוניות הפלמחאים הוותיקים( כדי
לוודא אם התינוק י שן .אני מתכוון לצעי 
רים — שכולם התלבטו על סף שנות ה 
שלושים.
לפתע תקפה אותי מחשבה נוראה ,שלא
יכולתי להיפטר ממנה .הנה היא לפניכם :
יש בארץ דו ר שעבר את מסגרות ההת 
נדבות׳ שנשא על שכמו את כל המחתרות
ואת מלחמת העצמאות ,שהקנה לעצמו הר 
גלים של הקרבה עצמית ,הזוכר מה הם
חיים של תוכן ומה היא מרות של אידיאל.
דור זה לבדו מסוגל להנחיל דפוסים אלה
לדור הבא אחריו בעיר! לא בצורת ציונו ת
כתובה על גבי ניר ,אלא בכות הדוגמה ה
אישית החיה ,בכוח המנהיגות הבלתי־אנד
צעית .אולם הוא הולך ומתרחק מגיל הנוער,
ובעוד שנים מועטות מאד יאבד לו כ שרון
זה ,המגע הבלתי־אמצעי עם אחיו הצעירים.
הדור הבא אחריו שונה .מעולם לא ידע
מה זו התנדבות והקרבה עצמית ,מה הם
חיי־תוכן שאינם מסורים לתועלת האישית,
מה זו משמעת מתוך הכרה .השנתון הראשון
שלא עבר את מלחמת העצמאות הגיע לגיל
 •22כשיגיע לגיל  25יהיו ,בעיניו ,ישראל
גלילי ויגאל אלון בחזקת ״הדור הקודם״.
המסקנה ? כדברי ה מ שורר :הזמן עובר.
כל יום החולף מבלי שדור הקסטל ינסה
לכפות את רו חו על הבאים אחריו ,יום אבוד
הוא .יום שאין לו תחליף .היום ,בו ייסגר
השער סופית על כושר־המנהיגות של דו ר
זה ,קרב .יהיה זה יום שחור באמת.

אותם העתונים בעלי ,האף המורם״ ,שבימים
עברו היו בעושי מפליטים איזו הערת ביעורת
שזלזלת כלפיכם .ראו להיכן הניעו 1אחד שתם
העדיש באחד שנליונותיו האחרונים כתבה על
עתונכם .ואילו אתם מזכים בעושי בנענוע ראש
את אלה המתעים את פנגוגכם ללא רשות.

אביבה גנדלר ,תליאביב

בחירה סמלית
העולם חזה ) ( 806פירפט .תחת הכותרת ״בשר
חזיר — כז או לא ז ״ ,את צילומו של ששה
עשכיצעי .מלצר במלון עטה-רן) .עשפיצעי( הוא
יהודי דתי .בן לששפחה דתית .איננו מניש בשר
חזיר ובמלון עטה*דו .בו הוא עובד זח שש שנים.
איו מגישים בשר חזיר.
על כן הוא נפנע על ידי פרסומכם שהציג
אותו כסשל הצריכה של בשר חזיר .דבר העומד
בנינוד למצפונו ושם אותו לבוז וללעג כחוג
משפחתו .ידידיו ושכריו.

ד״ר ס .ודלף ,עו״ד ,תל־אביב
העולם הזד ,מצטער אם פגע ברג שו תיו טל
הקורא משה קשפיצקי ,שתמונתו טימשה מ־
טרה סימלית בלבד ,נבחרה מתוך נמה ע שרות
תמונות מפני שהופעתו ציינה אותו כמלצר
האופייני ביותר בתל־אביב.
אינני כלל דתי .אד אני ננד אכילת חזיר.
בהיותי בן  16עליתי על אניה נורבנית ולא עלה
על דעתי לבעש יחם שיוחד .למרות שלא ראיתי
חזיר ולא אכלתי סמנו עודם מעולם .אד בארוחת
הצהרים הראשונה ,כשחונשה לי צלחת מלאה בשר
חזיר צעע אחד העצינים על המגיש  :״שה אתה
נותן לו בשר חזיר .חזיר שכמותך .אינד יודע
שהוא יהודי ן ״

אשר התשואל ,חיפה

מצייצת האצבע
מכתבו של ד״ר נת .מנהל לשכת השר במשרד
החינוך והתרבות )העולם הזה  ( 806שטלף את
האמת .מטרת פניתי לשר החינוך היתח לערוד
העירה עניפה בעשר לגורמים האמיתיים לסילוע
בני אריה בנדם מפנימית בית הספר הימי.
הייתי משוכנעת שהממונה על פיעוח בית הספר
לא יתעלם ממילוי תפעידו האחראי כלפי הציבור
וימלא את המבוקש ממנו ברצינות ובכנות .כל
חעירו כזאת לא התנהלה .לא בני .לא חבריו
לכתה .לא מדריכו הישיר ,לא מוריו ומנהלי
העבודה .ולא אמו לא הוזמנו להיות נחקרים ב•
העירה נלויה.
כנראה ...שלשכת השר חוששת מפני משהו...

דינה אריאל )בנדם( ,תל־אביב

ירושת היטלר

מכתב־ס
שילומים מפוצצים

מגש הכסף

כתבת־השער על שנער )העולם הזח  ( 808היח
המאמר הרגיני ביותר שנכתב אי־סעם בעתונות
העברית על ענין השילומים .אני מסיר את הכובע
לשני עתון אמיץ.

 — 1918בחורים עבריים שופכים את
למען המולדת .כרטיסים להשיג וחינם(
א ו ״ם.
 — 1953בחורים עבריים שפנינים ברשת־גן.
כרמיסים להשיג ולא כל כד חינם( אצל שר
האוצר.
הישג1

ד׳ ר ב .לוינ סון ,תל־אביב
. .מה הענינים ?

מחכים

לעוד פצצה ?

יוסף גלי ,חיפה
לו שיכלו עורכי חעולם ווזוו אוו כל קרוביהם
בכיבשני אושוינצ׳ים ,יתכן שתיו פחות אובייע-
טיביים* .לולי־דעת ואחראיים...

אסתר ברזילי ,ירושלי ם
אנחנו יכולים לשנוא את הנרשנים .אולם אין
השינאה האישית יכולה להשפיע על יחסי שדמות.
אהרי אלפיים שנה עלינו ללשוד שוב תכונה
חשובה  :הכוח לשכוח...

מרדכי גרצמן ,טבריה
הידיעה כי חנרשני אריד ליט ביער בארץ
הדחיסה אותי .איפה חיו כל שאר העתונים ז
האם עיים עשר חשאי להסתיר את שעשי הנבלה
האלה 1

שמואל קולמן ,תל־אביב

©

דמם
אצל

אשמת האחרים

יצחק גסנר ,תליאביב

על לחם למנהיגינו לשבת במשרדיהם ולהכחיש
את דברי עצמם .כלום לא על לו לאבא אבו
להבטיח  200אלף צעירים אשר ימותו לשען
שטרה אשר אינה מטרה )העולם תזה 1 ( 104
עתון הממשלה דבר שאשים את הערבים ברצח
זו; בציפורי .שפני שכאילו רצו להתנעם במתיש-
בים בכפר הנטוש .על להאשים בתועפנות ובינ 
תיים לחיות תועפני.

מאיר בר־נתן ,בני־ ברק

עבודה בלתי מפלגתית

כוז לעירום
קראנו שהמועצה לביקורת סרטים פערה להוציא
את תמונתה של דיטה הרוחצת בנהר מן הסרט
כת-אדם )העולם הזח  ( 808 , 806בעשר לכד הייתי
צו
)א( להוציא
מציע את ההצעות הבאות :
האוסר על הציירים והפסלים לצייר או לפסול
נשים ערומות) .ב( לאסור את הבאת תשונותיהם
של רנואר .טיציאן .נויה ואחרים שציירו תמונות
המורידות את מוסר הקהל.

דוד בן־משה ,תל־אביב
תודתי נתונה בזה לצנזורה על שעיצצה .שן
הסרט בת אדם ,תשונה פונונרפית מאד של נערה
רוחצה באנס .אבל ברצוני להסב את תשומת־
לבו של האדון הנכבד היושב עלי מדוכת הבעורת
שבסרט מצויה תמונה איושה לא פחות  :תינוק
משתין .מדוע התעלם מפורנונרפיה זו ז

אלכסנדר הדרי ,גבעת השלושה
הספרדי בונואל אמר פעם ;
מבער הסרטים
״הצנזור הוא בדרך כלל טפש.״ כפי הנראה לא
שמע על הצנזור הישראלי.

הוגו נקדי ,הרצליה
בעית הצנזורה מחריפה והולכת ...רע לעתים רחו 
קות מתגלית טפח מעבודת המוסד הקרוי המועצה
לבעור סרטים ומחזות ...מוסד מוזר ומסתורי...
)ובכדי(
האוביעטיביות
האס לא כדאי ,לשען
למנוע התקפות בלתי מבוססות על הצנזורה .ש 
תקדישו לבעיה כתבה רצינית) ...בתנאי( שנם ל 
צנזורה תנתן רשות הדיבור 7

אברהם רישסן ,תל־אביב
העולם הזה מקבל את הצעתו של הקורא
רישפן ,ישמח לתת למועצה לבקורת סרטים
ומחזות אפשרות להסביר את עמדתה,

שחצנות מול שחצנות
אני שתפלא על כל הקוראים )העולם הזה ( 806
שלא הבינו את שידת ההומור שבמאשרו של דן
בן אמוץ )העולם הזח  ...( 806זה היה שוויץ צברי
)אף על פי שדן .כמובן .איננו צבר( .נכוו שי ש
פשוט
ב ,מידה רבה של שחצנות .בן אשוץ
השיב בשחצנות על התקפה שחצנית עליו שצד
שבתי טבת ...כאשר שני שחצנים שריבים ביניהם
פגוחך להתשרשר על זה.

סוביד .שסי ,תל־אביב

עלבון ספורטיבי
עורך מדור הספורט הוא .כידוע .איש מכבי
ודבר זה מובלט שאד בכתבות שלו בזמן חאחרון.
כגון על תחרויות ההתאגרפות והכדורגל שבהם
נראה בברור שהוא מהלל את מכבי )שלא כצדק(.
הנני איש הפועל שושבע ולכן נפנעתי מאד.

מאיר דרסל ,בני־ברק
גם אנשי מכבי רבים נפגעו מכתבות הספורט
טל העולם הזד״ האמת לא נפגעה.

ציון לעורך
הניע הזמן שהעתון ״ערד בלי שניאות דקדוק
השלח ״פי״ החוזרת שידי פעם בתור נקבה צריכה
פי שלש.
להיות זכר .דונשה שהשבוע שעבר;
צריד להיות פי שלשה.
שעניו אותי לדעת מה היה הציון שקיבל עו 
רך בדקדוק עברי.

יצחק יוסטי ,גבעת רמב״ם
הקורא יוספי טועה .גם ״ פי שלש* וגם
״פי שלושה״ נכונים לפי הדקדוק.

רצינות ץ
כשקראתי את הסיפור חפורנונרפי ״הילד מי 
כאל והאהבה חנדולה״ )העולם חזה  ( 805נאלצת•
לפעפע לצערי .אם העולם הזה הוא עתון דגיני.

דן ארז ,רמת

נן

סיפוריו של יחיאל בשן )העולם הזח  802וסו׳(
עוררו את התענינותי והתענינות חברי ותבר1,,י.
היו אלה ספוריםמותחים ואנו מצפים להששכם.

גניה שנפלד,

תליאביב

..מחיר הקריאה
העורך בדברו לקוראים
בעשר לשאלתו של
)העולם הזח  , ( 807הריני סבור כי כדאי להוציא
שוסף נפרד קבוע בשעום להגדיל את שספר ה 
עמודים .השוסף יימכר לחוד ויוכל להופיע אפילו
ביום אחר של השבוע .לקוראים יהיה על יותר
לענות את המוסף מאשר לחשוב שמחיר העתון
עלה.

צבי לבני ,רחובות
...הייתי מוכן להוסיף  50פרוטה ולקבל
העיוסעאי נליון בן  20עשור.

מידי

עוזי ויזנפלד ,בני־ברק
...תוססת החומר תהיה לקוראים לתועלת״ ותתן
להם דברים חדשים שיוכלו ללמוד מהם .אני חושב
שאם הגליון יעלה  250עד  300סרוטות ,כל אחד
יקנה את הנליון בחפץ לב וברצון.

ראובן אייגהורן ,זזיפה
...השער הנוכחי הוא שער טוב ואיני רואה
כל צורך שתשנו אותו .״אל תביט בקנקן אלא
במה שיש בו״.

מאיר בר־נתן ,בני־ברק

העובדה שרבים מהססים לאמץ ילד )העולם
חזה  ( 807בגלל זה שמוצאו מעדות המזרח מראה
כיצד השפיעה תורתו של היטלר על עמנו.

. .השער בצבעים אינו דרוש לי .אני קונה את
העתון לא בגלל יו פיו אלא בנלל תוכנו...

ראובן הרבסט ,בן־ ש מן

יחיאל בך שלו ם ,תל־אביב

העולס
ה ג ב א

השבועה

 :שניי ר

הירהר הוא אז בלאט.
לא התחתן עוד פטם
ואז נולדה לו בת.

המדור החקלאי
•מתי יש להתחיל בזריעת
חורף ?

א .תפ״א

הערה להיסטוריה
יום העצבנות תשי״ג עבר,
ב ד רן כלל בשלום.

פ״ת

נייד לאחר קבלת ד,הל 
טאה מקרן היסוד.

לאי-נפורסציח

הנס השני
לאפיפיור הרומי
אסור לחתתתן.
לכן היה זה קומי
כשנולד לו בן.
״לזה חנט יש טעם,״

צבא
תקציב לשנת הכספים תשי״ד
— 25.292.131
הוצאות כלליות
הוצאות קטנות
— 25
הוצאות חגיגות :
יום העצמאות
—  152.132.592ל״י

ל״י
ל״י

העולם תזה ) ( 803מביע את רעתו על פרשת
יר־הנה .דעתי היא כי העבוצים יכולים לשאת
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