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כז עבור• אחראית המערכת אין ת, תו עו ד מו ד ה ר מלב ת עבו עו ד  הכותרת תחת ד״םתפרסמות מו
ח ״. ״דו״ צרכן ״ ״דו־־זז למתבדר״, ״דו״ח ל ע ס ר לנו כ ת ו כנו סו ת המערכת חברי על־ידי ה  ונבדקי

לל לבוחר״ ״דו״יזז המדור על־ידם. ת כו עו ד טעם מו ת מ פלגו ם מ ארנוני שר ציבוריים ו  המערכה אין א
כנן אחראית תו ת ולעדות ל עו ן בהז. המוב נ אי ע ת ו שקפו שום מ ת את שהיא צורה ב ת. דעו כ ר סי ה

מכתבים

? אהה מי
ריסוריר- שאלה לא זו ועד,ל. אל לא,

 לדעת ובתמים באמת מעוניינים אנחנו
התשובה. את

 דדשיח. דבר, של בסופו היא, כתיבה כל
 שופך דמיוני, קורא עצמו מול מעמיד הכותב

 דומה תמיד לא דבריו. את זה אומלל על
 כמובן, וזה, האמיתי. לקורא המדומיין הקורא

לצרות. גורם
 לי מזכיר כאשר להתפלא מזרן חדלתי

 בעחון שהיפיעה רשימה חבר־כנסת או שר
 מסער׳ הפוליטיקה, אנשי וחצי. שנר, לפני

 זכרונב תמיד ולא עתוגיס, לקרוא נאלצים
 הת־ לא גם לעתים. שנדמה כפי לקוי כה

 השופר־הצעיר משק חבר מפי לשמוע פלאתי
 שכבר מיוחדת חקירה על תוכחה דברי■ בנגב

 כשמתווכח אולם מזמן. אודותיה שכחתי
 בעמיו, בעל מאד, גדול בנק ׳מנהל עמנו

 הגליון של שבע בעמוד התיכן הרבב על
מחשבה. מעורר כבר זה שבועיים, לפני

י אתר, מי ובכן,

 מערכת בידי אמצעים וכמה כמה ישנן
קוראיה. של זהותם על לעמוד

 בחוגו מסתובב מערכת חבר כל כל, קודם
 אנשים עם במגע בא מטבעו העתונאי, שלו.
כש : לתקלה גורם זה לפעמים מאד. רבים

 כתפי על הטופח ידידותי גבר עב נפגש אני
 ואיני לשלום, אותי ומברך אדיר מחץ בכות
 אני מכירו, אני מניין הראשון ברגע זוכר
 לסנוב איתי שיחשוב ירא גם אני מאד. נבוך
 בלתי־מחיי־ חד, בש לפתוח מנסה אני גדרא.

 עד א, ד ועל הא על רשמים להחליף בת,
 מובן, : אדום אור בזברוני נדלק שפתאום

 דקות כמד, משך עמו ששיחחתי האיש זהו
באשקלון. האחרון הארכיאולוגי בכינוס

 מבחר על לסמוך יכול אדם אין אולם
 יכול הדגם ומכריו. ידידיו של זה מקרי

 כבול, אדס כל שהרי מאד. חד־צדדי להיות
 ולכמה שלו. החברתית בשכבה שהוא, איך

תל במעברה אמיתי מכרים חוג יש מאתנו
? אחוזם במושב או פיות,

 למערכת. המכתבים קת בד היא אחרת דרך
 העיקרית הנאתי גדול, תענוג זה בשבילי

 שבוע, בל מהם מאות קורא אני במערכת.
 של מצרור שווה במידה (כמעט) נהנה ואני

 העזתם איך שמכם, (״ימח עסיסיות קללות
 טיפוס היא ורדי ורדה שהרקדנית לכתוב
 כדי רק שהתחתנה יודע ילד כשכל חיובי,

 ויבש ארוך וממכתב הצבא״.׳׳) מן להשתמט
 עם דיפלומטיים קשרים בקשירת הצורך על

 נכון אל יעריך (״אדוני חוף־הזהב ממשלת
 באפריקה הפועלים החברתיים התהליכים בי

 מרחיקי־לבת השפעה בעלי יהיו המערבית
 מחד העשרים במאה האנושות התפתחות על

ועל״.׳׳) גיסא,
 למערכת. מכתב כותב קורא כל לא אולם

 שדרוש קוראים של מאד רחבה שכבה ישנה
 את שיעורר משהו — מאד חזק גורם להם

 פעם שלא בפני הודו רבים למשל. חמתם,
:ההחלטה נחושה כשבלבם לישון הלכו
ה----------ל אכתוב ״מחר אל מלים במד, ה

 ד,עילם קמו, היום למחרת ואילו שיצלצלח׳׳
.----------ד, את שכחו והם וורוד נראה

ראי תמיד אינו המכתבים מדור לפיכך,

 איפוא נשאר הקוראים. ציבור כל של נאמן
 הססריופיזם אל לפנות :אחרון מוצא רק
 ולבקשם הקוראים, נל של הקוראים׳ של

 וזהו, ומשעמם. ארוך שאלון ולמלא לטרוח
השבוע. שעשינו רה ■בדיוק במובן,

ובתמים. באמת מאד, לנו חשוב העג־ן
 ההשכלה רקע פד■ :לכותב חשוב הוא

 או קדה הרצאתו דרך האם ? קוראיו של
 ההיסטוריות האנלוגיות האם ? סדי קשה

מובנות? עליו החביבות
 שווי־הסשקד האם 1 לעורכים חשוב הוא
מת סיפוק נותן העתון האם י נכון בעתון

 בנגב? לזזבר־המשק וגם לסנהל־הבנק גם אים
 או הבבד לחומר פדי רב שטח מוקדש האם

 בעתון גם מעיין הקורא האם ? המשעשע
 שיש אי יסודיות, ידיעות לו המספק יופי,

? בשבועון אלד, על גם לחזור
קור־ אנשים כמה :למנהלה חשוב הוא

 וי&ראל מצריים ביז ברית על למאמרכם בקשר
.902 הזה (העולם  ב׳, *מלבים ספר לעיין נא )

 על לך בטחת הנה ״ואתה כי׳א: פסוק! י״ח. כרר׳
שענת  יסמך אשר מצריים, על הזה. הרצוץ הקנה מ

א־ עליו איש ב פו ו כ צ מלך פרעה כן ונקבה, ב מ
עליו״. הבוטחים לכל םרי

 ירושלים בר־דור, אברהם
ה את אמר מי שוכזז בר־דור הקורא

הפלישה גייס־ מצביא רבשקה, גנרל : מלים
 ישראל, מלך מועצת ראש ואילו העיראקי,

ה במדיניות נקם בך,אמוץ, ישעיהו הנביא
וניצח. הפוכה

המשובצות החולצות דור
לוג כו  עבר אשר לאדם, קשה כי טוען ידוע פסי

 לעכל קיצוניים. לשינויים להסתגל ,40 ניל את
שגים ידיעות חד־ תורה ולהבין ללמד חדשים, ומו

שבוע ערנו, עדים, היינו ה צ ת ל כונו  תיאוריה לנ
שעת זו. ח ב ת הוויכו ס כנ תינו על ב שלונו האח כ

שטח והמזהירים רונים ת ב ל) מדיניו כו  •החוץ• (כבי
ש. רק לז; ע שהניע האי שבו ח 6•) לגיל ה  הוכי
דנו כי שגים בעולם חי עו ם, הימים של המו בי טו  ה

הן בהן ר כי ת של המדיני כמזכי כנו סו  היהודית. ה
הם מתנגדיו נם  לניל הגיע טרם אשר אחד (ביני
עו )40 ר שוב הפתי פ חו ת גישה ב תי או צי חו מ הוכי  ו
מדו לא הם כי  חיים הם כי דבר, שכחו ולא ל

 היה בהם השובים, הימים על בהקיץ בחלום עי־יין
ט ריס כול טרו ת י ט להיו ריס א. ותו — טרו י

ד ר חודשים בעו פ ס  שוב לגישת עלינו יהיה מ
ת. לקלפי רו שר בבחי רלנו את 'קבעו א  רק לא גו

רנו ו. בדו ת אלא אנ תנו את לגבש עלולו דיניו  מ
רלנו את ולקבוע ת נם נז רו  מי בער הבאים. לדו
ת אנש• בעד ? נצביע כנו סו ם ה בני או מ  ! לא ? ה

שעבר. טרוריסטים בעד ת חולמי ל מו  בלתי־ חלו
אל. המנהיג היכן שלא! הראי מציאותיים?  הנו
היש הנוער יתעורר ומתי ? לעתידנו מורה־הדרך

דור של ראלי ת החולצות ' שובצו דו המ עו ההיס לי
ז טורי

פתח־תקחה דלמר, יורם

משדח־כוקר ההדא האיש
דיעכם מצטער אני ת צי להו פפ תב  יותר אצלי מ
חין וקטני צדי-אופק חינבם כי החרנשה ויותר  מו

להדהים. עד
או אמר בז־נוריון  ״עתון שאתם אמר) ־שלא (

 הארטילריה כל את נ־יהתס ובכן. ושחצני•״ ובזי
דו ויצאתם שלכם, ר אי,ני החזית. אורך לכל ננ בו  ס

דיון א שבדגו ר א־.ני תכלת. שכולה טלית הו  סבו
תו שתארתם כפי נז־ול, כהן שהוא אפילו  שעה או
לם לשדה־בוקר. שירד אה או שנ שה בזע־ והכעס כ

פר עזרא כבר אהרים>. עמים סבני  לכד דאג הסו
שתלבו לא שהיהודים ם י שכנים. בעמי יור וגם ה

שי הרוחניים. שיו ת הדת אנ רנו. של והספרו  דו
ב. לבד. דואגים שליטים אנ שראל של האמיתיים ה  י

א ר עזרא אלא המלכים. היו י פ סו שים ה גו. ואנ סו  מ
שים ם. גם בארץ שולטים אלה אנ כיו

תו ר ההיפך הינה היהדות דבר, של לאמי מו  הג
שתלבות. של מל היא הה ת. ס יכו אתם ההתבדלו

ס זאת לקבל לים  'וןדות-התבדלות־גיטו. ההן כנו
טו רק להיות היותר, לכל יכולה, ישראל מדינת י  נ
מאד• עד מוגבל נוסף..
ר ניתוק רק מו שיו עם קשר כל של ג  של יור
ר עזרא פ סו ד חיטוי רק ויצירותיהם, ה מו  של נ

ת הצחנה כל שפע הרעים. הריחות ושאר התלמודי
תם את לו ם יהודי. כל של הכרתו על פעול לי  יכו

שה רק בקיצור. ישראל• את לדציל  מן גמורה פרי
לה שלביה, כל על היהדות, כו שר י שראל לאפ  לי

אה למדינה להפוך בדת ברי מכו ת בקרב ו  מדינו
העולם.

שבני טו וחיי שינאה של שנה שאלפיים חו  ני
ק מחיר הינן פי ס ד מ  היה לא בהם חטאים, עבו

חלק. כל לכם. או ל־.

ניו־יורק שקולניק, יהודה

הגירה למטרות
ק אה מצאוני לא מו ע ני שכנ הש למרה אחד מ
שימתבם שה־פננתם חירה ה, בר ר ט מ עו- הגי־ה ל ת , 

מת ).900 הזה לס ה מצאתי זאת לעו מ מה כ כ  ו
ד נימוקים ברשימה: הכתוב ננ

ר צעיר, מהנדס (א) ^ הל עצמו את מציע א  לנ
בל לזמל בקנדה על5נ. מה אינו מונ  לנערה דו

שמתה גופה את המציעה מו זר. לנכר ונ  7כ כ
ח איל אה מורה שכל להני שו שרה ה עו למ צו מק  ב

ץ אר ץ־י עו, בוגד הינו גרו ב ט אוי אינו כל ועל מ  ר
שרתו כאל. האחראית למ

שים בארץ -שנם (ב) שר רבים. אנ עו לא א הני
ם. לכל כו ת שנים לאחר בי מת הם עמל. של רבו

שו. לא ״אם חושבים: הם בו לניל קרבים כ ע
ת להעיז צריך אימתי? שו ץ- כסה קצת ולע  בחו
ב בדי לאד־ל. שו מו ולחיות לבאל ל  בני־אדם.׳' כ

שים ילידי־הארץ ביהוד אחרים. רבים  הם כי מרגי
ד מוכרחים ר. וקיום עבודה של במכחל לעמו כ  בנ

כלו כד ב שיו שו ה. תועלת ולהביא ל ם־ינ  תם ל
שרים ש כ מו ממ סעים כ רת הנו פנ מ סי-הסטו- ב לו  חי
ת רנטים מויו שתל הה ה,. ו שוג ס ה ה ר שר ל  שי
י סנ עתיק: ני
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תרו עתה 1ונ ת רק נו ת. הבנו מללו או המבק ה
אל שיקחל נבר, לב אל דרך שות ו במזוודתו• סכ ו כ  נ
ת שהל הת ביו גבר אולם רצינית. בעייה מ וב ו
צא היה לא הארץ מבני ריא ענייו רל בהל מו

צות שהל על נצטער זה ומדוע ממילא, ב רו עזו  ל
אותנו?
תונכם שמגמת לי נדמה ת יותר היא עי  את לגלו

שק שר רפק-הנ .. הרוצח על להצביע מא מו. צ  ע
ר הכל את לזרוק שיטתכם על להצטער ויש סי  ל
של אחר תי ערך כל לה שאיל דייסה. ולב נ ו ז ו

ה. או המדע. מבחינת אינסורמצי ה
וילהלמה ברעם, מרטין

ת שלכם הצעות־ההגירה שלוש פירסום תונו עי  ב
ם מוצלח. רעיול היה ל ת או א בור הונ הרחוב הצי

ת בלתי נם אלא חוקית, בלתי רק איננה רי פ  מו
ת. ובלתי מ ש מהעובדה הו שלו ת של עו ענו המוד  נ

ת במה או ם אתם אניסים מ סי שרות כי להסיק מנ  לע
ג המודעות פו ת זה ס מו רס תפ מ ת ה תונו עי ת, ב מי  היו

ם נענים ת רבים. אלפי עו תו כ' ! בידכם היא ט  או
ה חוג ת נענה אליכם, שפנ עו  המו־. לכל נם בקבי

האחרות. דעות
של. כך. ה למ  מסוג הצעה לכל מהבר' אחד פונ

ת ז.־ א היו ד רוצה והו מו  העולם את להכיר לל
שראל. לחזור אחר בהו־ל-לארץ. קצת לטייל דרחב, לי

תל־אביב ב., מ.
ת תכפה כלימה ם פני א ח, המורי  אשר והטכגאי

שו ת בק שרו ץ מ עו פי על אה לאריז. בחו  שיד
ה עד מ שמים הם איל אולם המדינה. להם וקזקה כ  הא

שלה נם היחידים. תה לממ  המדיניות — ולמדיניו
סטר התחיל בד ך ובה בל־נוריול מי שי  — שרת ממ
שמה• רב חלק יש א לכם אתן בא מ ש- קטנה: דונ  מ

ה הקים איטלקי קיע־הול ם והנה מפעל• במדינ אי  ב
שים ת אנ שים הכללית מההםהדרו שתמ ת ומ טו שי  ב
הכניס כדי טרור, על ל מפ ם ל עלי שלהם פו שפעה מ  וה

״י. ש' א פ אליו מובל מ אינו זה, שאדם מ אה ש  רו
עלו לעצמו מפ  מזוורו־ את יארוז בארץ. עתיר ול

עזוב תיו תה. וי או
ס יעקובי, ב. די סי ז ז ־ ר פ כ

ר רוצה הייתי ענו אלה לכל לסס ת שנ עו ד מו ״  ל
פני שאירע מקרה שלכם ההנירה״ מו ל בא מה ז
ה: ק ש מרי ־ מודעה פירטם ניו־יורקי עסקים אי  נ

פל להתעשר הרוצה כל כי הודיע בה עיתוז.  יו
מנו לקבל ה. איל חינם עצות מ ס שי על כ הע מבק

ת רק יהיה צות פנו תב, אליו ל ל לצרה בכ  של בו
ט 55 בה, סנ שו לת

בן ת. ההצעה יעל קפצו שרבים מאללו מו שכ מו  ה
שיא ת מ ל למעלה שבועיים הוד קיבל, העצו מי מ

ם. יון סו נרה מכתבי כי ם ל  200 של בערך בולי
ם אהר דולאר. אלה רפ עה פי ד ת קצרה מו תונו עי  : ב
שות יוכל להתעשר הרוצה ,.כל ״ לע ני! סו  כ

יבין. והמכיל
ירושלים בן־קוצר, א.

תבי של הנדול הזרם על שקראתי לאחר ה מכ
ם עמדי עו להנירה. מו  לם־ רוצה אני אליכם, שהני

ה על לכם סר ע פ ה תו כ מרי. הסו  יעובד אני לנ
שכא־ טהנדם־ה ב. כ ו בננ ם אנ בלי ר סו מו ח ר מס סו  ו

ם. דסי ם היינו במהנ כני לו מו פי הסתפק א הנ ל מ ב
ם שכלה בעלי דסי מנו כללית. ה ס ר ת פי עו ד  בכל מו

ת תונו עי ת ה מי טנו המקצועיים• וכתבי־העת היו ר  פ
ת את ת ררנו ר שכו מ ת. ה הו אי את הגבו כול תנ עי  ה

ם הצמוד• והרכב ל ת או ענו ת. היתה ההי סי פ א
שרות נ■ רי עם שלנו ההתק  שטרם הטכניון. בינ

שו ת, ללא היתה בוזינות-זזדיסלומת, את הני או צ  תו
ם שני טי דנ םסו ענו היהירים ה א חולניים, היו שנ  ל

מו אי דה. הת ם לעבו טנ א ם ח שבי  החכרה כל חו
ח תרומתם שבל אצלכם תו ב לפי  לוזצ־ צריכד. הננ
שליחת צומצם שם ב מה, פיר ת במסגרת דרו כני  תו
ב ? תירקוו ישל חניו

שהיה האיש
קוצד

 שפלוגה אחרי שנים שבע
לדר יצאה המפורסמת אלף
 מערכת החליטה הגדולה, כה

 לעיני להעלות הזה- .העולם
 היחידה־ דמותו את קוראיו
 טפ- קוצר, אריה שד במינה

גבע של האגדי קד-הפלוגה
 דשם יחידתו את שהפך תי,

 למכחן ממבחן הובילה דכד.
כית-עפא. במבואות ונספה -

 לכד כזה פתה המערכת
 הדרגות, כל בני קוצר, חיילי

 מתקופת פקודיו על שנמנו
 לליל ועד הקרבות ראשית

ל ככתב להודיע הפילבוקם,
 עד כתובותיהם, את מערכת

 להתקשר דה לאפשר מנת
עמם.

ם צבור בירים אי ם הם דעתם, על עהונ אה מסוגלי ר  בנ
תו את לצייר מו שפלת ג׳י. בי. של ד תר כ — ביו

הנבול. מל ההיפר שהנו דבר
נתניה רוזנר, עודד

פרמיות. מלחמות מנהל הזד, העולם אי!
ב ממפל הוא החדשות. את לפרש תפקידו

 רגש מתון לא בן־נוריון, דויד של אופיו
 את לנתח נדי אלא האיש, נלפי שהוא נל

 תהלין — והפוליטית הנפשית התפתחותו
 לגורל מכרעת חשיבות בעל להיות העלול

הקרובות. בשנים המדינה
ה היא שלי .הדיאגנוזה . ט שו טו ביותר: ס פ מ סי

ם מים שוני טים זקנה. שלי רא ד המבלי תר עו  נטיה יו
עון קודמת שנ ת. ל נדלו

תל־אניב קרמר, יחיאל

? התבדלות או השתלבות,
ם אתם מיני א ת מ שתלבו חב. היהודים בה מר א ב ל  ח

ה זוהי ? כל נ סו צדקת א ד. מו א  ההיסטוריה כל ס
ת. שי ת 1א! על האנו  תי׳ליד הינה שבה. המלחמו

ד ה א נ ח ל מ כ ם ב י מי ע ־ ן ך. ו ת ב ו ש ת דול אחד ל שתלבות• של נ שתלבות ה ט״־ הינה הה נ
א התרבותי• האדם של חטבעית רו כל קיימת הי  ב

ד. של הדדי יחם שמצוי מקום בו  יחס רק לא כ
ת. של לנו ב סו

לם הודים לציין עלי או ם שהי ל עו סו היו לא מ מ
היו לא ולעולם גלים ם י לי סונ שתלב מ  אתר בעם לה

א — לו בערבים שכל כל ל פי א ת ! בלנו טי  הרצייה ח
ה איננה כונ ם יהודית. ת הודי ם הי בעי תת תו רק או

 ? אותו קוראים הם מתי ז גליון כל אים
? הקריאה אורבת זמן כמה

קורא מי :למפרסמים גם חשוב הוא
 ביתר אותם קוראים האם סודעותיהם? את

 ? היומיים העתונים מודעות את מאשר עיון
? הקוראים של הקניה כוח מד,

 שד דעתם את לדעת לנו דרוש כך לשם
 הממוצע, הקורא של רק לא ם, הקוראי כל

 השאלון הקצוות שני נציגי של גם אלא
 זה. צורך למלא נועד זה לגל-־וך המצורף

 אינך אם שמך, את בו למלא מחויב אינך
בכך. חפץ

 רגשותינו. על תחוס אל :אחחנה בקשה
 לבך אם הרגשתך. לפי השאלון את מלא
 גם אמור בבירור. זאת אמור עלינו, מר

 ותיקונה אנוש, מידת היא הטעות מדוע.
 אם גם עליך נכעם לא אולם עורך. חובת

ביותר הטוב העתון שזה להודות תיאלץ

באר־שבע אלדד. בן־ציין


