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הראשי העורך
אמרי אורי

:המערכת ראש
כהו •לום

משנה עורך
איתן דוב

:כיתוב עורך
לביא שי

תבנית: עורך
אילן סימה

הראשי: הכתב
פרת עמנואל

הראשי: הצלם
ברנע דן

:המערכת חברי
 גלילי, לילי נבי. גיגה בשן. יחיאל בן־אפרים. פשה
 אוסקר זראי. ורבקה יוחנן זהבי. בוזי ורד, רותי

 קשת. סילבי קינן, עמוס סטן, אביבה טאובר.
רפפורט. אברהם

: האנגלית המהדורה עורכי
שטרן. דניאל מלמו, ביל

הספרדית: המהדורה על הממונה
הררי שלמה

דפוס: עורך הראשי: הצייר
אור משה ברתור שמואל

מעבדה: מנהל מבצעים: מנהל
טוויע דוד אדיר שלמה

 הכותרת תחת המתפרסמות מודעות עבור מלבד המודעות, תוכו עבור אחראית המערכת איו
 ונבדקות המערכת חברי על־ידי המוכנות וכו׳ לנוסע״ ״דו״ח למתבדר״. ״דו״ח לצרכן״. ״דו״ח

 המערכת איו אשר ציבוריים וארגונים מפלנות מטעם מודעות כולל לבוחר״ ״דו״ת המדור על־ידם.
המ׳ורכת. דעות את שהיא צורה בשום משקפות ושאינו בהו. המובעות ולעדות לתוכנן אחראית

תצ המדור לך הודיע שבועות כמה לפני
 מצפן השבועון כי הזה העולם של פית

ה הנבואה. נתקיימה השבוע להיסגר. עומד
ש השלישי השבועון זה היה נסגר. שבועון

 העולם עם להתמודד האחרונה בשנה ניסה
ה שני בחיסולו. המחיר את ושילם — הזה

והאומה. תבל היו אחרים

 חברי הנם מעורכיו כמה לאידו. שמח איני
חר כמה עמל, כמה יודע כמוני ומי הטובים.

 בכל מושקעים קדחתניים מאמצים כמה דה,
!עתון של גליון

שא כמה מלשאול פטורים אנו אין אולם
 רציני. ציבורי לדיון מתאים נושא שהן לות,
 הוא אלפים כמה ? העתון הוקם מה לשם
י המחיר את שילם ומי י עלה

 בחצי מצפן הפסיד פרטית, אומדנה לפי
 שנודע כמה עד לירות. אלף 30כ־ קיומו שנת

 שדות, חברת על־ידי העתון מומן ברבים,
 הקיבוץ־המאוחד. הוא בה המכריע הגורם אשר
 או זו בצורה כי לאמר לי שמותר חושב אני

 לאחדות־ התנועה על־ידי ההפסד שולם אחרת
מפרי בא הוא :אחרות במלים העבודה.

 העובדים הקיבוצים, חברי אלפי של עמלם
הכי. בלאו גם מפרכת עבודה

 את יזם — מיהו ננחש ואל — מישה׳ו
 הרחב, בציבור אחיזה לקנות שכדי הרעיון
 מו־ מפלגתיים, ובבטאונים במפלגות- ,:המואס

״בלתי ״בלתי־מפלגתי״, עתון' ; להקים טב
 מוסווה. בצורה המפלגה אתי שישרת תלוי״, :

 זה מישהו אולם הכסף. הושקע זה לצורך
 להתחכם. יודעים כשעתונאים מאד יפה טעה.
 התחכמות. על עתון לבנות אי־אפשר אולם

 פיקח. מדי יותר הרבה הוא הישראלי הציבור
קטנה. מדי יותר הרבה היא והארץ

ממת הלק הוא מצפן של דרכו מבחינתנו,
יותר, כללית כונת

 הראשון הרגע מן המצפן מחט פנתה וכף
הכשלון. לכיוון

 בארץ, הגונים אנשים די היו — בנקל זה
 שעתו! כדי והמפלגות, השלטון במנגנון וגם
 לפנינו שנסגרה במקום פינה. לכל יחדור זה

 האחורית. הדלת בעד חדרנו הקדמית, הדלת
 המצפצפים מוסדות לכמה פרט נשבר, החרם

דעת־הקהל. על מטבעם

 — השניה המערכה באה זה שלב אחרי
 ראש־עיר הצעות. הוצעו ושם פה השוחד.
 מחסותו, נהנה לעירו, שנעבור הציע מסוים
 השקעות־ לנו הוצעו מתאים. שיכון נקבל
 עתון אולם ״בלתי־מחייבוח״. שותפויות הון,

 קרייזלרים, חסר עני, שהיה, כפי נשאר זד,
ובלתי־תלוי. חסר־שיכון

 : הגלויה ההתקפה כידוע, באה, כן אחרי
 :התוצאות התנפלות. מעשי־שוד, פצצות,

 עלית היתד, המתנפלים השיגו אשר כל אפס.
הספקנים. בעיני גם העתון של קרנו

 המסוכן והוא הבא, לשלב אנו עדים עתה
ביותר.

 חולמים מפלגה, של חלק כל מפלגה, כל
 על־ידי הזה״ העולם את ״לדפוק שאפשר

 עתון של באיצטלה מדומה, הזה העולם הקמת
 שבועונו, את הקים הסועל־המזרחי בלתי־תלוי.

 אח־ מצד הזה. העולם של כפארודיה הנראה
 לא אלה עתונים שני מצפן. בא דות־העבודה

תפוצ לעשירית אלא חפשית במכירה הגיעו
הזה. העולם של תו

 יוצר אותו חושי, אבא כי מספרים, עתה
 פיבצע עתה יוזם מיכצעי־פרסומת, של פורח
 שיושקעו כביכול! בלתי״תלוי עתון :דומה

 חי־ נמעט לקוראים יחולק לירות, רבבות בו
 ממו• בעקיפין או במישרין יבוא הכסף .01

 שתיבתו מוסד — המפא״ית עצודסועלי־חיפה
ב לקהל הוצגה בלתי־תלויים גילויים כלפי
הגדולה. שביתת־הימאים בימי משכנעת צורה

 היתר, הזה- העולם של המערכת כשנולדה
 נגד הגדולה הציבורית המחאה של ביטוי

 נישאה במקרה לא המעובש. המפלגתי המשטר
ו מערכת  המשתחררים. תש״ח חיילי גל על ז
 נשטפו עת המלחמה, חווית את זכר זה ציבור

 המאוחד בבוז מלוות הבמה, מן המפלגות כל
צי רגליו. על שקם הלוחם העברי הנוער של
 של הריאקציה : ההמשך את ראה גם זה בור

החד המדינה על שוב שהשתלטו המפלגות,
כר שריד כל חיסלו שה,  חודית־הרעות של וז

הפגזים. ברעם שקמה

 המפל־ כי הראשון■ ׳הרגע מן לנו ברוך היה
 בלתי• בטאון לחסל ממאמציהן ירפו לא גות

 כל עצמאי, ביטוי כל כי ידעו ז!ן זה. תלוי
 סכנה בה יש למסגרת, מחוץ שהיא תופעה
מע היתד, מפלגה כל הזה. המשטר קיום לעצם
ירי למפלגה בגלוי יצטרף זה שעתון דיפה
כהו לתחום, מחוץ יישאר שלא ובלבד בה,
למסגרת. מחוץ להתקיים שאפשר חיה כחה

ד י י י • .־■
 פשוטה בצורה באה הראשונה ההתקפה

שלב על התגברנו החרמה. :וחסרודחכמות

_______________________

 הקוראים יאמינו חשבון: אותו הוא החשבון
 הסחורה מן ייהנו בלתי־תלוי, עתון זה שאמנם

 יתרגלו חינם, כמעט להם שתינתן המבריקה
 ייעלמו העת, בבוא ואז, — העתון את לקרוא

 משקיעי־הכסף ידאגו הבלתי־תלויים, העורכים
 יקבע למנגן, שמשלם מי הרי כי הנכון. לקו
המנגינה. את

 צד עיר ישנו שבדבר, ההתחכמות מלבד
 יירשמו כיצד חשוב לא ? ישלם מי ציבורי:
 יעברו. רשמית דרך ואיזה בספרים, הכספים
 המונה הפשוט, הפועל יהיר, האחרון המשלם

 להסתדרות המס את ומשלם פרוטותיו את
רפו ומשרות מקצועית מהגנה ליהנות כדי
האימפריא החלומות את לממן כדי לא — אי

אל ויוסף חושי אבא קיסרות של ליסטיים
מוגי.

 קוראי משאר
ה1ה העור□

מו הזה״ ״העולם מערבת
ה לקוראים לב מקרב דה

 את ושלחו שטרחו מסורים
 כשכוע לעתון. תשובותיהם

 למע־ הדואר העביר הראשון
 טפסים מאלף למעלה רבת

ממולאים.
 הטופס, את מלאת טרם אם
 ! הדבר את תזניח אל - אנא

 יעברו הממולאים הטפסים
 מומחים, בידי מדעי ניתוח

 ציבורית ועדה בהשגחת
י והתוצאות כלתי־תלויה,

 לעורכים מורה־דרך־ שמשו
יצ על בדיוניהם

העתון.
דמות עיצוב

נו לטפסים זקוק אתה אם
ל כך על הודע אנא ספים,

כ תקבלם אתה מערכת.
דואר.

מכתבים
י התבדלות או השתלבות,

ה השתרבוה על שקולניק יהודה של מבתכו
 )903 הזה (העולם םדינות־העולם ביז יהודים
 באורז ישראל של הנורליות הבעיות את מעמיד
 הסופר, עזרא של בדרכו ללכת נמשיך אם הנכוז.

 נגיע אף אלא הניטו, את שננציח בלבד זו לא
שלישי. חורבז של לטראנריה

תל־אביב זק, א. ד״ר

בעולם כיותר העתיקה הבעיה
 ה־ העברית הדת של והאיסורים המצוות רוב
מטרתם )902 הזה (העולם מוסר בעניני כדומה

 לפי יכלו, אשר היגיינה. בכללי העם הדרכת פשוטה:
ב במלחמתו לאדם לעזור כדמונינו של נסיונם
 לא יעילות שתרופות נזכור אם השונות. מחלות

ברי לשמירת מאמץ שכל נביז בנמצא, אז היו
 לאדם ביותר חשוב היה והנפש הנוף של אותם

 ברית נטילת־ידיים. על ההוראות מכאן ולאומה.
ועוד. שבת מנוחת כשרים. מאכלים מילה.

 מחלת־ אודות על פרטים מצויים היו ...בתורה
 ניסו הכדמונים ביותר. נפוצה שהיתה הזיבה,
החולים הרחקת :דרכים בשתי זו מחלה לאתר

ב המלחמה כ• נראה הזנות. ואיסור המחנה מי
 השונות בצורות למלחמה הנורם נם הינה מחלה

חשוב. מקום הזנות תפסה בהן האלילי, הפולח! של
וזל־אביב זידמן, מ. ד״ר

 (העולם הזנות על הסעד משרד של הסודי הדו״ח
אשר מחפירות, עובדות כמה מאשר )901 הזה
כי מספר הוא ברבים. ידועות כה עד היו לא

 רכושם את הצעירות בפרוצות רואים רועי־הזונות
סכומי־ תמורת לזה זה אותו מעבירים הפרטי,

 את לחלץ הרוצים ההורים אפילו שמנים. כסף
 היש כופר־נפש. לשלם נאלצים האובדות בנותיהם

ה ? ונלויה נסה עבדות מאשר אחר שם לזה
 הפקרות במשטר להמשיך שליטי-ישראל חושבים

מפ באין וניצול־האדם העושק פורחים בו זה.
? ריע

 נותן אינו עדיין משרד־הסעד של הדו״ח אולם
כי לגו מספר הוא אין העובדות. כל את לנו

 אין כי העובדה מן לחלוטין מתעלמת המשטרה
 השורש. מן הפריצות את לעקור אפשרות כל

הפרו את לשים במקום ביעור. בפעולות עוסקת
 הפצת ולמנוע ומשטרתי. רפואי פיקוח תחת צות

בנ״עוולה. בידי וניצול מחלות
 היא המשטרתיים מבצעי-הביעור של התוצאה

ב במחתרת. להתקיים ממשיכה הזנות איומה.
 המצב מינימאליים. היניינה תנאי ללא זוהמה.
 את לנצל רועים של שלם לצבא מאפשר הנוכחי

 של התוצאה חיי־מותרות. לחיות כדי הפרוצות.
 ח- המועטים בבתי־הבושת המשטרתית הפעילות

מאפ הקשוח החוק : יותר עוד איומה מאורגנים
 אשה כזה. במקום לעבוד אחת לאשה רק שר

 בשעה נברים עשרות על־ידי נדרסת אחת צעירה
אכזרית? מציאות זו האין אחת.

וה הסעד משרדי כי נם נתבשרנו לאחרונה
ל יחזירו אשר מוסדות, לפתוח עומדים משטרה

הוס או סטו. אשר הצעירות את תקינים חיים
 לפני אולם ויפה. טוב הכל הישר. מדרך טו.

מוס לפתוח ההכרח מן יהיה אלה מוסדות פתיחת
 אז רק רועי־הזונות. יוחזקו בהם אחרים, דות

מת למוסדות להיכנס הצעירות הפרוצות יוכלו
מקי חייבים כן הדרוש. החינוך את ולקבל אימים

המכי אלה עם להיוועץ המיוחדים המוסדות מי
הפרו את המכירים עם מקרוב, הבעייה את רים
ו נפתוליו על התחתון העולם את וסובכיה. צה

בעיותיו.
נמ זו בבעיה ומתמצאים המתעניינים אלה בין

 בכל ידוע שמו אשר אחר, משכיל אדם נם נה
 את הנערות על הכופים לרועים בנינוד הארץ.
 אדם משמש בפרך. לעבוד אותן ומאלצים מרותם

 — נברים לאלפי ובמציל לפרוצות כ״אבא״ זה
 פושט הוא שאין מאחר — ופקידים פועלים

 במשטר המבוגרת... לפרוצה בהיזקקם עורם את
 זה אדם נאלץ במדינה. כיום השורר הפרוע.

 העולם מבני לצעירים לשבוע לירות מאות לשלם
 אי או התקפה, אי של עמדה תמורת התחתון.
 מקור אותו קיים היה שאילולא ספק אין הפרעה.
ל נפנים המשכורת מקבלי היו מוזר. הכנסה
שוד. או פריצה. כנון מקצועי, עיסוק

 מוכן הוא כי ברורות מצהיר אף אדם אותו
ש קואופרטיב. עבור דומים סכומי־כסף להקציב

 באופן התחתון העולם אנשי של קבוצות יעסיק
 המעשית האפשרות את להם ויתו פרודוקטיבי.

 זה בשטה מוצלח תקדים (ישנו למוטב לחזור
 דד בווובניויז כיום מ משרד-הסעד בבריטניה).

 האם 1 זח איש של חטוב יכונו הינוכל מות.
 ייאות הנזכת ז המושטת ירו ריקם תושב יא

ז באיי הישוב נמרכזי באיה קואופיטיביס
תל-אביב זמיר, שלום

שוויצרים מול סנובים
 על רשימתכם שחלפה. תקופה על חבל חבל.

)904 הזח (חעולם חבורת־האש של השוויצרים
 זה רוחם■ הלד ואת הטיפוסים את בדיוק תיארה

 מערכת חברי גם הרי כי כנראה. לכם. קל היה
הד שלא מה זה. רקע מתוך צמחו הזה העולם
 מלון ועל הסנובים על החלק היה הצורך די גשתם

 לחלוטין ומשעמם ריק הינו זה מקום תדמור.
 כמה אצלם כשביקרו אז השנה. ימות כל כמעט
 מחיר פתאום קפץ המפטון, ליונל תזמורת מחברי

 רק ל״י. 2.400ל־ ל״י 1.200מ- קוניאק כוסית של
 ובעלי־המקום, הסנובים, מצד דוחק שם שהיה מפני

לנצלו. ידעו פקחים. כסוחרים
וזל-אביב ראובני, אברהם

הקוראים משאל
 צורף אשר משאל-הקוראים. של 10 בשאלה

 מופיעה )903 הזה (העולם הקודם נליונכם אל
ב לכתוב צריכים הייתם בעצם ״למפרע״. המלה
 שעורו־ זמו הגיע ״מראש״. המלה את זה מקום

 הוא ״למפרע״ המושג כי ילמד שלכם הכיתוב
״מראש״. המושג של הנטור היפוכו

 תל־אביב רביש, ישראל
ההערה. על למפרע תודה
פוזננסקי פרשת

 (העולם פוזננסקי־גולדמו סרשת על ברשימתכם
 של הנימוקים מלוא את פירסמתם לא )901 הזה

 ואלה בז־חנוך. יוסף השופט כבוד של פסק,-דינו
:הנימוקים הם

©וזנגסקי, פי כעובדה קבע שופט־השלום (א)

 ילדתו. ואת אשתו את עזב סבא. כבר שהוא
 נשואים. כבר הגדולים בניו אמה■ עם שנשארה

 בנה ואת בעלה את עזבה גולדמן. הנאשם, אשת
אביו. אצל שנשאר הקטן.
 מרטה, הנאשם. אשת כי הודה פוזננסקי (ב)

 פוזננסקי איתה. חי הוא וכי הטובה ידידתו היא
 והיה הטובה כידידתו מכריו בפני אותה מציג היה

 לה שלח הוא בארץ. שונים למקומות איתה נוסע
 להיפגש הזמינה בו בכתב־ידו. סתק 1948ב* עוד

קבוע. במקום איתו
 פוזננסקי, אל רבות פעמים נסע הנאשם (נ)

 ,ויחזירה אשתו את שיעזוב עליו להשפיע כדי
׳׳־ אליו.
 של התנהגותו כי לב בתום שוכנע הנאשם (ד)

 איתה נסיעתו. בה, תמיכתו אשתו, עם פוזננסקי
 שהוא העובדה ובמיוחד ועוד. שונים למקומות

 ואף אליו לשוב שלא עליה משפיעים איתה. חי
לכך. אותה מעודדים

 הוא כי שאם בםםק*דינו קבע בית־המשפט <ה>
 פוז־ של להתנהגות כלשהי תמיכה מלתת רחוק

 הציבורי, והסדר החברתי למוסר הנונדת ננסקי,
 היש : אחת לנקודה הבעיה כל את מצמצם הוא

? נולדמן של הכרוז לפירסום חוקית הצדקה
 מתחום חרג שהפירסום מפני רק הורשע הנאשם

החוק. הגבלות
בעונ בן־חנוך השופט כבוד הקל דינו בגזר (ו)

הנא של מצבו והם טעמים משני הנאשם של שו
 הבלתי- בהתנהגותו אשר פוזננסקי, של וחלקו שם.

 של המיואש לצעד גולדמן את דחף מוסרית
הכרוז. פירסום

תל־אביב גולדמן, מרדכי
לפסיכיאטר? זקוק מי

 לקוראי־העי־ כספיים נזקים לגרום תפסיקו אולי
 המבהן של השאלות כל על שעניתי לאחר ׳ תון

 שאני נוכחתי ),904 הזה (העולם הפסיכיאטרי
לפסיכי רצתי מידי. לטיפול וזקוק מופרע טיפוס

 אותי לשחרר הבטיח והוא ביותר, הקרוב אטר
 אצלו אבקר אם ימים. חודש תוך ־תסביכים מפל
לביקור... לירות 7 ואשלם יום יום

ירושלים שיינמן, דניאל
 זקוק וזזה העולם של עווך־הכיתוב בי נראה
 השמיט הוא ביותר. דחוף פסיכיאטרי לטיפול

 הסב־ של והסיכומים התשובות ,מתור שלמה שורה
 במשך למטורף עצמי את שחשבתי לכד וגרם חן,

הטעות. את חבר לי נילה אשר עד שלמה. יממה
תל־אביב ניסימוב, אהרן

ה;, : חלקי רק היה הפסיכיאטרי •הליקוי
 הגליד של קטן בחלק שהושמטה שורה,

נקודות; 2 — לא .25 : כדלקמן היא מת,
נקודות 2 — לא .27 ; נקודח ו — כן .26

נאציות שיטות
 א. מוזי־אביב הקורא שי למכתבו בתשובה

 של למכתבו שהשיב •>02 יווה (העולים שטר!
 את מצטט אני ,096 הוד (וועולמ ל. י. הקורא
 קרתא ״נטורי היומית: בעיתונות שהופיע הקטע

 צהוב טלאי בענדם בתעלוליהם, חיום נם המשיכו
 בהופיעם בדש־בנריהם. (יהודי) יוד האות ע״

ברחוב.״
 שקם הנלהב הדון־קישוט שטרן. הקורא לד.
 עיון ביתר לקרוא מיעץ אני קרתא. נטורי על להנז
 ובטוחני — בשבילי המחוכמות. אגדותיהם את
 ירושלים. ורק אך היא בירתנו — בשבילו נם בי

ירו בינאוס את דורשים הדתיים הקנאים ואילו
כן? הלא מעט. זה שלים•
 אייזנהואר ביו הדמיוו כי סבור אני כן כמו

 נטורי• ביו הדמיון מאשר יותר נדול למאלנקוב
בנולה. שהושמדו היהודים ומיליוני קרתא

 לטעון עוד לד יש מה זה. כל לאחר ועתה.
בנטורי־ק-תא: לטיפול ביותר הטובה הדרך על

קרייתיביאליק שטיבל, עמים

יקר כזיון
 הבנת בעלי הינם כמוכם שאנשים מאליו מובן
חש יודעים שאינכם חשבתי ולא שכל. ובעלי
 ראשי נבאי ובתור שנה, שבעים בן זקן אני בונות.

 בתל- ואפילו בשכונת־התקוה, ומכובד מוכר אני
 ב• תמונתי את פירסמתם איסוא מדוע אביב.
 עם לפני לבזיון אותי ועשיתם )899( הזה העולם
ה את לפרסם רשות ממני קבלתם האם ועדה?

 ש־ נוצרי. כומר וחלילה חס אני האם תמונה?
 כי דעו ראשי? על כובע בלי אותי פירסמתם

ביוקר! לכם יעלה הדבר
 שכונת־התקווה שושני, יחזקאל

 רואה אשר רק לצלם יכול הזה העולם
 לראשי כובעים לחבוש יכול אינו מצלמתו,

זולתו.

908 חזה חמולס


