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ר אחראית המערכת אין כן עבו ת. תו  המודעו
ר מלבד בו ת ע ת מודעו מו תסרס הכו תחת המ

״, ״דו״ח תרת ח לצרכן חר״. ״דו״  ״דו״ח לבו
ע״ כו לנוס ת ,ו מו מו  המערכת חברי על־ידי ה

ח המדור על־ידם. ונבדקות  כולל לבוחר״ ״דו״
ת עו ת מטעם מוד  ציבוריים וארגונים מפלגו

כנן אחראית המערכת אין אשר תו ול ל
ת דעות עו ב מו שאינן בחן ה ת ו פו שו ב מ
ת את שהיא צורה שום המערכת. דעו

במדינה ביותר הנקרא העתון

׳ 7׳
עבר מירון בסיבוב הרצח אחרי יומיים

 נכבדים אזרחים כמה עם ושחחתי בצפת תי
 וחמורה. חריפה היתה הגבתם בעלי־משקל.

ל צריכים המקומיים. הערבים אשמים בכל
״להו לפחות או אותם להעניש אותם, סלק
הראש״. את להם ריד

יכול הגיוני. וויכוח של עניין כאן היד, לא
ב פעלו בדרום הפיואיין כי להם להסביר תי

 כי אחה מקומי ערבי אף בו שאין שטח
 עמוק חדרו בשטח, ולילות ימים הסתובבו

ב חבריהם מאשר המדינה למרחב יותר
 לוחמי־ פועלים כאן כי לציין יכולתי צפון.

ומס בלילה הנעים היטב, ■מאומנים גרילה
 ההררי בשטח דווקא וכי בשטח׳ ביום תתרים

 מקומות־מסתור רבבות ישנם הגליל של
 לוחם רק כי גם להדגיש יכולתי מצויינים.

ש בידעו ערבי, לכפר ייכנס לגמרי מטופש
 תמורת לשלטון למסרו יכול מבניו אחד כל

 בסולל־ עבודד, או רשיון־תנועה, או מרם
בונה.

ה מדבר שם במקום ? הטעם מה אולם
 שוכנים לוחמי־הגרילה ההגיון. שותק יצר,

הער בהם. לפגוע מאד וקשה לגבול, ■מעבר
 יותר מה אפנו. מול גרים המקומיים בים
 הנסערים־ לרגשותינו פורקן לתת מאשר קל

? בכפרם פעולת־נקם על־ידי בצדק

 דו״חות כמה למערכת הגיעו הרצח למחרת
ב המיעוטים בכפרי ומודיעינו כתבינו של

 בכפר כתבנו של אופייני דו״ח הנד, גליל,
: צעיר נוצרי ערבי ג׳יש,

 !האללו !הגורן אל ירדו הגברים ״כל
 הזיהיי פנקסי את יקהו הגברים כל !האללו
 הקולות היו אלד, !הגורן אל וירדו שלהם

 וערבים מארונים דיש, הכפר בני את שהעירו
מת מה ידע לא איש בבוקר. השכם נוצריים

הצעי כל תשובה, .קיבלו לא השואלים. רחש.
 הגורן על הכפר, בני כל בלוית התאספו, רים

בשורות. והסתדרו
 בגורן הנאספים את הקיפו הבטחון אנשי

 מתלחשים החלו האנשים דוקרני. בתיל
 המתאים הזמן זד, ״אין : שוטר צעק ביניהם.

השתתקו. הגברים ״1 לתפילות
המיבצע, סיבת על לעמוד ניסו הכפר בני

 מתוך יצאו ארוכה בשורה הועיל. ללא אך
 שרשמו אנשי-הבטחון פני על עברו המכלאה,

הועב הזיהוי אחרי פנקסי־הזיהוי, מספרי את
שניה. למכלאה רו

 מכל אנשי־בטחון של גדול שרכוז בעוד
ער יימלטו׳ לבל הכלואים על שמרו הסוגים

אנ בבתים. מדוקדק חיפוש שניה יחידה כה
 נשלחו בחוזרם, זוהו הכפר מן שנעדרו שים
 : הענין פשר מה נודע עתר, למכלאה. הם אף

 מי־ ליד אוטובוס על התקפה ביצעו רוצחים
ב' כבשורת-איוב. זאת קיבלו הכפר ני1רון.י

ה אנשי מאילת־השחר. בנימין היה אוטובוס
 כלפי הטובים מעשיו את מזכירים החלו כפר

 החולה בנו הכנסת את השאר בין הערבים,
בהשתדלותו. לבית־החולים מהם אחד של

 מלכה של מותה על נודע יותר מאוחר
 במכלאה מישהו נזכר מיד מסאסא. גרנות

 גרנות, אלעזר הירושלמי המשורר בעלה, כי
 בידי פיצוצו אחרי ברעם, כפר על הספד כתב

שגור המאמנים, ברעם בני הבטחון. כוחות
מרות. אותה הספידו לג׳יש, שו

 נמשך בינתיים אט־אט. עברו השעות
 :האלחוט טירטר אי-שם בכפר. החיפוש
 !״ עבור שניים, כנור כאן אחד, כנדר ״האללו

 ול־ בשמש, העמידה נמאסה לאנשי־ד,בטחון
נאס העמידה באבק. הישיבה נמאסה עצירים

 שוטר, כללית. רטינה החלד, עליהם. רה
 בצעירון, אותו מצא לכעסו, פורקן שחיפש

״ב הצעיר כשענה אחורה. לסגת עליו פקד
 הכה השוטר, בעיני חן מצא שלא בטון סדר״
 את עליו שהוריק אחרי עלפון. כדי עד אותו

 צבאי סרן להכותו. להמשיך התכונן מימייתו
הנער. את חילץ

 לאחר לשלטונות, נתברר אחרי־הצהריים
 שלא מה כשר. הכל כי מדוקדקת, סריקה■

 לבני־הכתר ולא לשלטונות לא ברור היה
 מ מסתננים של מעשר,־תועבה כל אחרי האם
 לסבול כולו הכפר תושבי יצטרכו לגבול עבר

? בשמש שעות תשע

 שמץ אף פורסם לא כה שעד היא האמת
 לוחמי בין שהוא כל קשר שיש הוכחד, של

 כפרי לבין לגבול מעבר המל-חמה־הזעירה
וא חשדות, שיש במידה במדינה. המעוטים

 מקצועית חקירה לערוך יש אין, אם פילו
ההגי צוו כי לזכור יש אולם ומדודקדקת.

 ד ההגיון צוו עם זד, בשטח גם מזדהה נות
הצונן. פוליטי

 המרשל רשם אחרי-■מותו, שפורסם ביומנו,
ה על הרהורים כמה רומל ארווין הגרמני
 אגד את ניתח הוא בגדילה. למלחמה דרכים

 האוב״ נגד בלוב האיטלקים של צעי״הדיכוי
ה של פעולות־החבלד, (אחרי האזרחית לוסיה

 של הדומים האמצעים ואת הבריטיים) סוכנים
 קיצונית היתד, מסקנתו בצרפת. הגרמנים

 האוכלו־ את להעניש בדאי לא לעולם מאד:
 מבוקשם את בדיוק ממלאים בזאת כי פיה•
 בין טריז להכות השואפים החבלנים, של

והאוכלוסיה. השלטון
עצ מצב באותו כיום נמצאים שאנו דומני

 במדינה ליצור מעוניינים שולחי־הפדאיין מו.
 ועצבים הדדיים חשדות אי־שקט, של אווירה

 השלום את לערער מעוניינים הם מרוטים.
המי לדיכוי לגרום והמיעוטים, השלטון בין
תעמולתי. כקלף עוט

? בכך להם לעזור לנו כדאי האם

מכתבים
יכין והמבין(אתז

בב שוגע כחו ה, מ לוגי או  מגל־ הפעם נהניתי לארכי
ע יוו שבו ה מכרגיל. יותר )939 הזה (העולם ה

תי הכריחה כתבה ש רגלי. על לר,ום או  על להתלב
ת לבקר לבית־שערים, ולהניע טרמפ ערכו מ  ,12 ב

 רוח בי הפיח ההיסטורי המדאה .20 ובעיקר 13
ה. היתה ההנאה חיים, ב מרו

תו הזה, להעולם תודה כו  העולם את ראיתי שבז
רמת־יצחק הדר, אברהם העבר■

 שהקדים הזה, העולם הצלחה־רבתי. היתה ...זו
עונים שאר כל את שבו  בארי! היומיים והעתונים ה

אור ח ובגילוי בית־שערים בת כו ב הוי  להצור, מסבי
שנב לעצמו פתח להת לו שבראי חדש לעולם א
פו לו מסר או ! קבוע ב

ירושלים מגידו, חנן

ח 'שרוצה ידין. ינאל את מביז ...אני  את להוכי
מו, גדולת ד מני אך יהושע, קו ד דו מוקדם שעו

ע ת לקבו חצור... על ■המערכה ■י לגבי מסקנו
ירושלים ארכיאולוג,

שי .בהחלט ! שנים 3300 עברו בקו
המזלג שהעלה -;ה

ם׳ אינכם לי כו  נהנ״תי כמה עד •לעצמכם לתאר י
תו ״הצילו מהכתבה  >937 הזה (העולם מידיהם״ או

ה: אולם ך שכתב מ ר עו בהש קצה־המזלנ. על היה ה
ת עם• וואה או  להתחיל דעתכם מה המרה. המצי

א על מאמרים בסדרת ש  את לעקור כדי זה, ,נו
הצדי לזקנים מתחת הנסתרים הרקובים השרשים

׳>* קים
צה״ל שטיר, אלי׳הר

ח הבעייה בהצגת ...נם- תב שאף מוכ  המאמר כו
תו — הוא כי מאמין  קיים. — להציל יש שאו

ח להצלת הקריאה מה לשם כן, לא שאם  שאינו כו
ם מחזיק אינו איש ז קיים  בעדו, ומעכב באלוהי

 אנשיי. ובאם אחרים. על־ידי נם מוחזק מלהיות
שי הדת, ת חוב פו ת, הכי קיניו שאים הבי  שם את נו

א, ז׳1 שו  או חזקים היותם בגלל לא זה הרי ל
לו שהם האלוהים לרעיון מסורים אי  מייצגים, כ

טין חסרה האחרים שאצל העובדה בגלל אלא  לחלו
ת, הרנשת הו אלו שית. תחושה שהיא ה פנימית־אי
ת) (ללא ישראל •בדת המאמינים אלה  מרפאו

תו ר סו מ ב  הרב לוין, אריה רבי לאיסיים. הפכו ו
מון  המאמינים מאלה קומץ רק י הם ואחרים מי
ה וניזונים בתורה  מאלה לא אולם בלבד. ממנ
עו שה, יופי שו, מ ט רמב״ם אף או י ש״ חד ובע

תם אשר שים הופע בעמם. מהפכה חוללו ב
בני־ברק תודר, משד.

תב יש ת חמורה טעות המאמר לכו רסו קו אפי  ב
ח האלקים אין שלו. בל כו  האדם חרו־ת את הכו

אינו ע ו ח מלהגיע האדם בעד מונ  אל עצמו בכו
שלמות פסנת ה אינו אלקים ה  אדרבא נדולה, סכנ

תן הוא — ר לאדם הנו מו  להתמודד עצמו, על לס
עליה. ולהתגבר הסביבה עם

עורר: צודק להצטמ הדת תפקיד אין כי ברור ה
שות בתחום רק צם  הדת על אלא שבת, כגון הדרי

המד דברי (ראה רב־תנופה ממלכתי גורם להוות
מלכת על רשים חזקיהו). מ

זכרון־יעקב עזריאלי, ישראל
 האלוהים בהצלת התפקיד את כלל רזיאה .-:.איני

שאים מידי : נעשה מה וכי שמו. את הנו תו׳ א . 
תו לנו דרוש הוא מה לשם אונים בהיו  ׳׳ חסר-
!לעזרנו יוכל לא הרי הוא

תב יפה  מפלגה," היא אצלנו הדת כי העורר כ
ד. עד רקובה ומפלגה  כן שאלמלא וייתכן היסו

ר היתה יכולה עוד שו  אל שבינינו החלשים את למ
שבני אולם, הכוזב. חיקה טב חו מו  את להציל ש

ם הזאת, מהמפלגה המדינה האלו את להציל במקו
ה, הים מנ מני, ובכר, מ התועלת... יותר רבה דו

 שלילת לבין האלוהים שלילת בין להבחין יש
דון, פרטית דעה בגלל ולא המסורת פני אלא בנ  מ

ש יכולים אנו שאין טו  עוד כל המסורת את לנ
מנו בני מליוני ם ע תנו. מחוץ נמצאי  המסורת למדינ
ולפע הדוק קשר הגולה, לבין בינינו קשר מהווה

יחידי... מים
שר רק ו נהיה כא לנ הקטנה בארצנו כאן, כו

שביתת־קהל
עו הרהורים לאחר ב מותיכם מקריאת שנ שי  על ר

שראלי הנוער קה הי סטי אטי  הביקור בדבר והפט
 צעד על להחליט מציע הריני בארץ, בבתי־קולנוע

מר הווה שביתת־קהל. : וחיוני נוסף הקהל :או
חו ויש להפקר ניתן אינו כי יוכיח כו  את להכריח ב
 ומתקבלים הגיוניים תנאים לתת הזכניןמז בעלי

ע, הדעת על ל:' בבתי־הקולנו ש מ ל
שר • צג כא לה יש — מהרגיל קצר סרט מו
עפת יומן ציג תו  מסח־ תעמולה לא אד אחרת, ו

בלבד. חרית
ר את להגדיל יש • ת מספ פו ה שליד הקו

ע, ע כדי קולנו מנו ר, ל ת או תו פ ס ל למחיר תו פו מ ה
ת בנלל פל יו כנו ת. סו שונו

ר • מכו ם ל לש לא עממיים. במחירים כרטיסי
שורות לוש שונות ה א ך הר ב ל מזה. למעלה אלא ב
ם. ותאורה מיכון • כללי שו מ
ט בגוף תרגום • כן. ובהתאם הבר תו ־ ל
ת • מו . נוחים ישיבה מקו

שת גילוי־דעת חזה העולם יפרסם ל אהדה לרכי
יין ם לארגון ידאג כן זה, ענ  ליד שיעמדו מתנדבי

על. הדבר שיצא ברגע 'הקופות , לפו
ו3י ליכטנשטיין, איתן

וחתימה מצפון
ד כל ה וההערכה הכבו שרונ המעו הדראמאתי לכ

ה לה צפונ הר חיה העולה השחקנית של הער ולמ
ב, רצון כל עם אד )■938 הזה (העולם רית.  עדיין הטו

ר הצלחנו לא תו ע המציקה הבעייה את לפ  מדו
שראלית שחקנית שולחת י תה את ה  לעתון תמונ
 יכולה אינה שוהה, היא בה זרה, מארץ ישראלי

תה גבי על בעברית שמה את לחתום ה או מונ ז ת
ם האינכם נו סבורי מו ת יחטא לא כי כ מ א  ל

ם נטייה בכך יראה אשר הקורא׳ ביז ? לסנו
 תל־אביב צדיק, ואביגיל זליקוביץ׳ יונה

 תליאביב
 צה״ל פרישימן, נלי

ת, חתימתה עם יחד התמונה,  היתוז הלועזי
צרפתי. עתון לשער מיועדת
ופרשיו ישראל חמור

שים אחד ה הכנה, הביקורת את המנהלים האנ
ת מעמיקה בי קטי תר והקונסמרו ה על ביו ט של  ה
ם ובלי מורא בלא — הזאת במדינה א־פני שו  מ

אינו (אף  הנו, — שבוע) מדי כד על מצהיר ש
ליבנה. אליעזר מר ספק, ללא

א. הוא, לפלא פ ת המתיימר הזה, שהעולם אי  להיו
ת הזירה של הלבן החמור טי שראלית הפולי  הי

שיחים בעבר, גבו, על שהעלה  לרכיבת־ לעתיד מ
סיון צא אינו — נ ב לתת לנחוץ מו בו  בריא סי

א וכד ליבנה, למר גם שות האמת כלפי לחטו  ולהק
מיני חוגי את המהווה מהנוער, חלק על א  העולם מ

שיו הזה, יותר. הדש עולם אחר בחיפו
תל־אביב זילברשטיין, י.

ת הזד, העולם של הארוכות אוזניו פו קו  ז
המשיח. פעמי קול לשמוע

כל אז רק והאהובה, חם לקבוע נו ה-בי רת, הלכ  למסו
בן, וזאת, מו הרוב. בדעת בהתחשב כ

תל־אביב יעקב,
במערומיה האמת

רנאליסטים מין איזה  בעוכרכם המורא ! אתם ז׳ו
שוא־הפנים  שורר־צורר על בכתבה לצוררכם. ומ

אבם הוכחתם )938 הזח (העולם  מחצית בגילוי מור
תו האמת כל מעניינת אותי בלבד. האמת שיו  באי

ט גילוי גם ״צורר״, של אריס על הלו האו עיר פ
שפעת רות פו וה מזגו. על נבעת־ברנר קיבוץ של נו

שכים אתם ואילו  ל״האפי־ בהניעכם ידיכם את מו
ש. של אנד״ ממ

לון ברוך, ראובן  חו
שימתכם למקרא נזדעזעתי ת על ר  בדבר... המכו

 ברכה שאו אמיתיים. שהם רושם עושים דבריכם
שאר. ועל זה גילוי על ם ה אל אני לפעמי  את שו

ת לכם מניין עצמי שרויו  והאמצעים הרבות האפ
מנו ולהוריד דבר לכל להתחקות  אצטלות כל את מ

שאירו הכזב ש ולה תי... בלבו אמי
בתו הטוענים אלה אפילו  הזה העולם של לחו

תו וקונים גליון פעם אף מחסירים לא ע מדי או  שבו
ת רצון מתור ת איזה ״עוד לראו טויו סו ש כנ  נ

שד וכד לראשם״ ע. מדי הדבר נמ שבו
 פתח־תקווה מנדלוביץ, ישראל

ד ביסורים אלא נקנית אהבה אין )350
פרוטה).
בעץ הקש

מרו א  (העולם האישלם נגד קרליבד עזריאל של מ
 וד״ר היטלר ספרי את רק לא לי הזכיר )939 הזה

 : ישנה בדיחה גם אלא נבלם,
ה פני על עוברים יהודים שני סי נוצרית כנ

רע גוי ורואים שק בפנים כו אמר הצלב. את ומנ
ד: היהודי ח א הוא הזה, המשוגע את ״תראה ה
״ חתיכת מנשק ץ! שהזכיר ח  הוא שגם רעהו לו כ

שק רניל הרא התפרץ מזוזה, בצורת חתיכודעץ לנ
שווה אתה ״מה, : בזעם שון  לחתי־ המזוזה את מ

״ ? כת־עץ
רחובות עוזר, אסתר

ימצא? מי חיל אשת
שה את חיפשתם  של הא

שנה... ש זיוה : ומצאם ה
.935 הזה (העולם פיר  עוד )
שהו לה חסר ת כדי מ  להיו

 לשם שולח ואני זוהרת.
ה השוואה ומ אחרת. תמונ

שת, התעלמתם דוע מהחוב
הצי אשר בולגריה, ילידת

טו נפל עת טייס, חיי לה מ
ת. אחוז סו להבו

 איישם דיין, צבי
 ומועמדת אשת־השנה

תמו ראה — דיין הקורא
נה.

שטן מעשה
ף־סוף לקרוא נהניתי  סו

ת כתבה מ א ה על טובה ב
ת ).939 הזה (העולם אמבו

ד כל ה שטן, למרים הכבו
שה רוצה ש  אולם ילדים. ב

שבת אני מגזימה: שהיא חו
שפחה מ לחיות שצריכה מ

שכורת . יכולה לא רגילה, מ
שות שה, לעצמה להר  או ש

לו מו ילדים. ארבעה, אפי
בדרד־ביניים. לבחור טב

 רמת־גן ברגמן׳ פנינה
? שביל־חוסר־הכסף או שביל־הזהב

עלת כולי אני על איד שטי• ממרים מתפ ה. ר מ  ש
פה רוחה מצב  בעלה ׳׳ ילרים ■ ארבעה אחרי ונו
ת צריך ת באמ או ! בה להתנ

 ירושלים יעקובוב׳ לילי
שטן ל(מר) פה נפתח אל

קרה שינה
ה לפי להירדם החלטתי נדודי־שינה לאחר
ת תכונ כם שהבאתם מ תונ ע  )932 הזה (העולם ב
ד ובחרתי די ה הרהצה ב א ר ו ט., ב מ א  — פלא זה ב

נרדמתי.
 אני והנה נזלת, עם קמתי בבוקר למחרת אולם

כב כבר ע שו טה שבו  מאמצעי כתוצאה חולה, במי
ה עבור פיצויים מכם דורש שלכם. ההרדמה
ת צאו פוי. הו לרי

 נתניה שורץ, אריה
 שיפרסם עד בסבלנות שורץ הקורא יזדיין
 להיפטר ״כיצד על מקיפה חקירה הזה העולם
שינה״. חוסר על־ידי מנזלת

לכייף דרומה היי,
ם מכתבכ  (חעולם לערבה״ יורד הזהב ״נוער ב

ם ולר,לס. לצחוק . עצמבם עשיתם )937 הזה  אסכי
ר כי אתכם ע  אך לערבה. לרדת חייב הזהב נו

תה להפרות בה, או שב. להתיי ת על ולא ו ף... מנ לכיי
ת זאת היתה■ לא האם :וכן מר רמאו שי לו  לאנ
ט מפעל א פ ס פו שי ה שוח קצינים הם הטיול שאנ מ
ד ררים, ם בעו ענו הרי בכך 1 כאלה שאינ הכנ ל ל

שי של האורחים סת  יהיה. שלא איד 1 המפעל אנ
שיו יכעסו ואז למפעל הזה הנליון יגיע הרי  אנ
מו אשר על סו לא ולהבא רו כני למהנם. איש י

יפו רוטשטיין, בנימין
כפתר מתן

.938 הזה (העולם עלמא מגבית עבור ל״י 1 (
תל־אביב שם, בעילום

940 הזה העולם2


