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 המודעות. תוכן עבור אחראית המערכת אין
ת עבור מלבד דעו ת מו הכו תחת המתפרסמו
ח תרת ״ דו  *דו״ח לבוחר״. *דו״ח לצרכן״•. ״

סע״ כי' לנו ת ו כנו  המערכת חברי על-ידי המו
ח המדור על-ידם. ונבדקות ״ דו  כולל לבוחר״ ״
ת ת מטעם מודעו  ציבוריים וארגונים מפלגו

כנן אחראית המערכת אין אשר ול לתו
ת דעות בעו שאינן בחן המו נ משקפות ו
א צורח שום .1הםערכ. דעות את שהי

 על מחדרה הררי אבי הקורא של מכתבו
 שימח הזה ׳העולם למילון האחרונה התוספת

 מייד. המלה את שהבין טוען הוא מאד. אותנו
 שהמלה משמע הסבר. כל קיבל שלא למרות

המדוב השפה לדוח מתאימה שהיא ״טובה״,
 יותר הקיים. אוצר־המלים עם ומשתלבת רת
 חדשה• מלר, מכל לדרוש אין

 עתונאות של סוג כמובן, הוא, עתונניזם
 שהוא, כל חיובי פרי לשאת מטרתו שאין

 מין במעש, או במחשב פורה שינוי להוליד
 ושיעשוע עצמית הנאה לשם עקרה עתונאות

 המושג את כשיצרנו ■הפחות־נעליס היצרים
 עזריאל של החיה הדוגמה עינינו לנגד עמדה

 שהיה משמע המושג, נקלט אם קרליבך.
נכון.

 בגוף המפכים בחיים המעורה עתון שום
 באוצר־המלים להסתפק יכול אינו הלאומי

 דרכים יוצרת חדשה מציאות קודם. דוד של
 שינתה כך חדש. ביטוי מחייבת חדשים,
 השפה את האנגלו־סכסית העתונות לחלוטין
 לתאר עתה וקשה דורות, שני תוך האנגלית

 שנוצרו החדשות המלים מאות ללא זו שפד,
עבודתם. כדי תוך עתונאים על־ידי

 מפני אולי יותר, שמרנית שלנו העתונות
 מזרח של היהודית הספרות ברכי על שנולדה
 הטבור חוט את ניתקה לא ועדיין אירופה,

 צה״ל, דווקא הפך זאת לעומת זו. לאמה שלה
 הבעת לשם וקפדני מדוייק למינוח הזקוק

 חדשה. שפה של לבית־היוצר הצבאי, המחשב
 מינח מצויינים, מושגים עשרות יצר הוא

 מבורך. אלתור של בדדו י רבות, פעולות
 שתפס החדש המונח כמובן׳ הוא, אלתור

 ומכוער, ארוך מונח אותו של מקומו את
אימפרוביזציה.

* * *

 להשתמש לנו נמאס דרכנו בראשית עוד
ה את יצרנו ״חבר־כנסת״. האיור במושג

 בלי נכנס והוא שקן עם (מתחרז ח״כ מושג
 כאחת. והכתובה המדוברת לשפה קושי

 דרושים שהיו מושגים של שורה באה אחריו
 חולית־כיסוי, .עבודותנו מהלך לעצם לנו

 גם (ולעתים וצלמים כתבים של צוות שהיא
 כיתוב, מסויים, מאורע די״מכסד,״ צייה

 את המעביר הזה, להעולם האופייני התהליך
 התאמה של תהליך דרך הכת־ב החומר כל

וסיגנונית. תוכנית
 כתבלב, המושג גם שייך העתונאי לעולם

ש ולבלר, כתב של מיוחדת תערובת מין
 בעלת חיה מזכירים אדוניו את לשרת מאמציו

ץ דומה. שם ת פ  בנושאים המטפל עתון הוא ז
 בישראל, גם שהשתרש הסוג מן חסרי־עו׳ך,

 להתקשט תסרוקת באיזו לנערות וד,מייעץ
גבר. בלב הגדולה האהבה את להצית כדי

ן מו  לעתון־ יותר פשוטה הגורה הוא יו
 עתוך לגבי צהרון של הדין והוא יומי,

ץ או הצהריים, ב ב ר (ש עתון־העחב לגבי ע
 זו שיטה להרחיב אפשר בישראל). קיים איני
 שההגדרה לנו נדמה כך מפלגה. עתוני לגבי

 זכרונדלא־כל־כך־ הדור, של ביות־ הקולעת
מפאיון. היתד. לברכה,
של נכון מיזוג באמת ״נכונה״ שהיא מלה

 המכשולים. כל על מתגברת ותוכן, צליל
ב שנוצרו המלים אחת היתה לכך הוכחה
 עסקי המארגן אדם אמרגן, :זו מערכת
 ייקרא זד, שאיש קבע וועד־הלשון אמנות.

 עברית- מלת־ממזר מין ״אימפרסר״׳ בישראל
 העדיף עצמו, המקצוע וגם הקהל, לועזית.

באיבו. האימפרסר את רצח שלנו, המושג את
 היה שלנו לשוני חידוד של אחר קרבן

 את קיבלו העתונים כל כמעט ״איש־המדע״.
מדען. פשוט, לו, לקרוא הצעתנו

 שום שהוא, איך מתאימה, אינה המלה אם
 ג׳י. בי. כשהכריז אותה. יחדיר לא מאמץ

 לקרוא ניסינו המדיניות־הכלכלית־החדשה על
ה מקח). עם (מתחרז מכ״ח בפשטות, לה,

חדרה. לא מלה
 שדן שמעתי מלאכותית. תקלה יש לפעמים

 שלנו המלה את בשעתו, הכנים, בן־אמוץ
 התיאטרון המחזות. אחד לתרגום כתבלכ

ב המלה את מחק אהל, המחזה, את שהציג
תרעומת.

 תכניתו על אייזנהואר הנשיא כשהודיע
 כל ביקשו לחלל, כוכב־לכת־מלאכותי לשגר

 כלי־ של שמו את לעברית לתרגם העתונים
 בלי בינכוכבית. לתחבורה שישמש הרכב

ו מילולי בתרגום לו, קראו רבה מחשבה
 קראו לו חב״. מר ״ספינת־ מאנגלית, מבוער

ש יודעים היו הזה העתון את עיון ביתר
 :המתאים העברי המושג מזמן נוצר כבר

 של נוספת ארוכה שורר, עם יחד חללית,
 (כגוי בחלל החיים תאור לצורך מושגים

 גוף על להגנה המיוחדת החליפה חללבוש,
ב הממונע כלי־רבב סילונית״ בחלל, האדם

ועוד.) הראקיטה, רוח
• * *

 והאם־ הקולנוע מדורי היו במיוחד פוריים
 כדרן, כמו למלים זקוקים שהיו שלנו, נות

ת י נ ר ר ל שמקצועם אנשים להגדיר כדי ב
 אשד, להגדרת .אופנאית, הקהל; את בדר

 בשום להחליפה שאין האופנה, את היוצרת
 ספורטאית־ אלא שאינה אופננית, עם פנים

אופניים.
 דו־ארץ אותה כמובן, היא, צרפתליה

 צרפתיים־ סרטים בסיטונות המייצרת נהמדד,
 בהם צרפתלקיים), פשוט, (או איטלקיים

 ה־ או מורגאן מישל כמו גבירות מככבות
 למשל כמו סרטים׳ מיני בכל פמפאניני,

 היא אחרת לגמרי סרטכע. או סרתולדות
 המרשל של ר,סלבית ארצו טיטוסלביה,

 בד, מחושיסטאן, מאד הרחוקה המהודר,
החושיפטים. שולטים

 כמו הרגש, על החי זמר הוא זמרנש
 האום הוא שמימאי כשם יצחקי, ישראל

 שמחד. כמו האדמה׳ מן המים את המוציא
בלאם.
ה למינוח משאירים אנו הצבא עסקי את
במו להשתמש מותר האם אך הרשמי. צבאי

 צבאיים שליטים כמה לגבי הגנרלים נח
ו איראן, בעיראק, עתה הפורח הסוג מן

? סוריה

מכתבים
עתדנניזם

מן מו צחקתי לא מז  שנתקלתי אחרי השבוע, כ
 )5(46 הזה (העולם קרליבך עזריאל על במאמרכם

אתם סימלה ם״.  אבל זה, מה כתבתם לא ״עתונניז
 עתוג- של סוגים כמה עצמה. את מסבירה המלה

? עוד מכירים אתם אים
 חדרה הררי אבי

 עבור ועתונבל, בעתוננס החל עשרות, כמה
עתונביא. ועד נודניק, עת!

.ויורשיו דור דור,
שאל ערכתי  למסקנה והנעתי הברי. בי( סרטי מ

ת תלמידת של מכתבה כי שמיני ב שנתפרסם ה
 המצי־ את משלוח >940 חזה (העולם העורך מדור
מו המרה. אות ה כל כי למסקנה הנעתי כן כ

תון של נוקר רוע מסויים שנ מו נ ד 1 מקו
תל־אביב לדרמן־זקס, דן

 תמימי האחרון) (מלבד השנתונים כל בני
זקס. הקורא עם דעה

שלו את עושה חבושי
שי היהסוד רו כו  1 לא ? חברבורותיו ונמר עו

רו, את הפך כן הזה העולם אך  לשבחו. וזה עו
ס כמה כי אם בסדר, היא השחורה״ ״הרשימה

 זה שכל בטענה לפרסום, מתננדים למשק חבו,
א .התנדבות של עניין הו

כו — עורכם להפיכת אשר שי מ  אד זו. בדרך ה
מוד את תקלקלו אל ת דברי בכל 2 מספר ע  שטו

ם שקוראים שי  לראות. כדי אליכם כותבים מטופ
בעתוו. מודפס שמם את אהת. פעם רק ולו

א משק אלמוג, יוסף
 כחכם יישר דעותיכם, לרוב התנגדותי ...למרות

שתמטי רשימת על !הסנן קרן מ
א קיבוץ פ. מ.

 בשל אליכם רוחש שאני ההערכה עם ...יחד
ל השחורה״ ״הרשימה כהבותיכם א ״  (מי הנשק״ ו

תפנינה הציבור עיני את ותפקחנה יתן  מבטן את ו
!) למקום צוי ר ל איני ה כו  יכולים כיצד להביז י

ת עם אחד בנליון לפרסם אתם  את נם אלו רשימו
פנה עמוד ת האו ם״ ״לבנו  )945 הזה (העולם הנעורי
הו האם  אי- אי במרחב. המלחמה לבעיית פתרון ז

שובתנו זוהי לי ע ? לנאצר ת ת הזמן הני ה שבנו
ב תחלנה שלנו נעורים  או בסרפאנים, ללכת שו
שנה ת החולצה נם עוד שי ת שאינה התימני  פחו

שחלם יפה הטבעת״. את ״ה
צה״ל חילף, בן־ציון סמל

תי בכתבה  את מסרתם )946 הזה (העולם אודו
ת כון זה אין אלו. עובדו  מטחינת התעשרנו כי נ

שלה. עבור קמה תינו. להיפר הממ סו  שממנה הכנ
ש לחיות צריכות היו ת, שלו שפחו עו מ  בקושי הני
סנו כן על לחודש. ל״י 600ל־ כנ  רבים לחובות נ

שפחתנו של הרכוש רוב ואת  על למכור נאלצנו מ
להתקיים. מנת

ל פעם לא שחשבנו כד כדי עד הניע המצב
 מנורים לבית הבניין את ולהפוך הטחנה את טנור

שי דור אנו אולם וחנויות.  הטחינה במקצוע שלי
ש היה קל ולא ו הלר המצב המקצוע. את לנטו

אנו החמיר הודי הטחנה את החכרנו ו  חיים בשם לי
 ש מראה זה האם לחודש. ל״י 500 עבור אהרן,

 ז זהב מרח עסק היתה הטחנה
תו הודי או שך הפסיד, י ו ל״י 8000כ־ שנתיים מ

השכי־ מרמי ל״י 1800 לו להחזיר הסכמנו אנחנו

ו כסף לנו היה לא אולם לנו. ששילם רות
 ב־ מתקשים אנו היום עד בשטרות. לו שילמנו

 שהפוע־ כד לידי הניע המצב אלה. שטרות פרעוז
מדו לים אז שכרם. קבלת לשם שביתה, להכריז ע  ו

שה ולקחנו התפתינו ת חיטה טוו ש  — ממשלתי
ת על אם כי לננבה. כדי לא  מצוק- על להתנכר מנ

ב שיהיה ברנע החיטה את ולהחזיר הנדולה תנו
דינו  ה- עבור שקיבלנו הכסח את לכך. כסח י

למנו חיטה. תו שי ו הפועלים. שכר את יום או
תפסנו. זו. יחידה בפעם דווקא נ

ב כי לצייז הרשוני המנן. לקרן לתרומה אשר
בי ד היינו ע שוני בין תמי  ל- להננה, התורמים רא

 ענח בראש עמדנו ותמיד יחד, נם וללת״י אצ״ל
 חייב אני כאשר עתה. אולם זו, מבחינה הטחינה

מחיי לצרכי ממכרים ל״י עשר של ה*וואה לבקש
צד תי. ? לתרום אני יכול כי

תל־אביב שכטר, אברהם
בלונדיות מעדיפים גברים

ם רותי מ״מכתבי תי״, ז  >943 הזה העולם לרו
א אומרת ע קולטת לא שהי תו מדו  רוצה בחור או

בלונ שלה הראש ששיער בת עם דווקא להתכתב
הנב. עד וארוך די

ע לה להסביר לי תנו אז  הארוך השיער : מדו
ת את לננב בשביל זה בו׳. שלו הדמעו ו

 אז״ר שטיק,כפר ירחמיאל
יקרוצו. ברינח בדמעה, הכותבים

מזרון :הנדון
 ל- אתכם שולחים הזקנים המנהיגים אין מדוע
ש הגלויה ההסתה על. )111 סעיף (ראה נ׳אלמי

הנדון״ נגדם מנהלים אתם  הזה (העולם שלכם ב,,
ס רצונם בגלל זה האם ? והלאה) 941  שבאמת הכמו

או בו  האחריות את שכמם על ויטלו הצעירים י
 /* זה גורלי ברגע העצומה

ם הייתי אני ס מסכי אלמי מזרון לתפו  ולא בג׳
שלה כסא ם בממ אלה. טרופים בימי

יפו ששבש, גבריאל
ב מזרון הוא (למדינה) משניהם גרוע אך

ממשלה.
האמת ל3 את

תי רשימתכם את בקראי סי ד ״ני שדו ק״ ל (ה בנ
סח נזכרתי )945 הזת עולם שבועה בנו  בבית־ ה

שפט  ורק האמת כל את האמת, את ״להגיד : המ
דון שכותרתכם סברתי האמת.״ את  :תהא בני

 תפקיד ״האם ומתחתיה ״ ז המשטרה תפקיד ״מה
ע המשטרה ט מ ם לתסוס פשעים, ל שעי  ולהעמידם פו

(ש לאנשים משחית כלי לספק שתפקידה או לדין,
מן לא שו הכלא את עזבו מז ם ונע עצו מאמצי

שוד תסיסת על להתפרסם כדי לשקמם) כדי מים
? דים

 בבית־המשפט דבריו >ות העד מדברי השמטתם
תו מתן בעת כי שב במשטרה עדו דיו י שי כבו כ

ריו לות שענת של הש״י מעברה מאחו הכסא. מ
ירושלים כרמי, יוסף עורך־דין

העודף לניצול שיטה
אלת לוינטקי אסתר הקוראת  הזה (העולם שו

שב קמחי נתן משורר אם )945  הבטוחה שהדרך חו
 ואם ערומה. נערה של נוח הוא ההמון ללב ביותר

ת אין ישראל. לעם אחדות בעיו
ר אני ת. קמחי את מכי שי א אי  שורת חבר הו

מנו את ומבלה המתנדבים באולפ הפנויים ומרצו ז
ת. ני א שירים בכתיבת המעברו נו הו  מתכוון אי

פה דרך ההמון ללב ״להגיע ״ נערה של נו מה.  ערו
שפוך אלא תיו. עודף את ל שו רנ

תל־אביב דרור, חיים
 ביצרים ללא־חת הלוחמת לוינסקי, אסתר ובכן

שמיעה חזרה הגברים. של השפלים אח קולה את וה
מה אני ארוכה. שתיקה רי  מ־ מתייאשת הייתי במקו

ה כה תופעה ננד ללחום ש. מו ובדוקה י שי כ המ
ת כה ם לחלקים הנבר של המיני מי ה בנוח מסויי

חד שנבראו אשת.  בורא על־ידי זה לצורך במיו
העולם.

חיפה בנדר, שמוליק
האשה את חפש

נו היינו השבתות באחת ב ״לייקה־׳ בלווית שני
שנו שם גלי־גיל. בריכת  17—18 בגיל בבחורה פג
 לצלמה הספקנו בעינינו. חן מצאה נורא אשר בערך,

שהלכנו אך פעמיים, ה נעלמה — להתלבש כ
בחורה.
שינו מאז,  חיסשנוה בבריכה, תורניות־שבת ע

לו בחיפה בתל־אביב, אפי הצ לא אך בבאר־שבע, ו
למצאה. לחנו

ה אחת לפחות׳ פרסמו אנא, תי  בצירוף מתמונו
ל הנערה את לזהות שיוכל קורא לכל בקשה אי  שיו

עם להתקשר
 יהושע או נובצקי שלמה
 גבעת־בונר קיבוץ גדעון,

7 זה מדור עורך עם גם אולי המממ.

הנכר את הפש
שרות על המדעית־כביכול כתבתכם  לי- של האפ
 חמור. ספק מעוררת )946 הזה (העולם דת־בתולין

ת תרומה זוהי  אם כי הצעיר, הדור של לאי־מוסריו
 ילדה כי לטעון בחורה כל תוכל זו דעה תתנבר
פן  ורוח החדש המדעי החוק בעזרת טבעי. באו

שלעצמי אני הקודש. ף כ סי  : בקיסמא לדגול או
״ אין נבר. אין ״אם ! ד ל לו י  את ירגיז זה אם אפי
שלכם. המדעי המדור עורך

נתניה גור, דבורה
מתרגז. אינו גבר, שהוא המדע, עורן

 !בנכרים הצורך מן נפטרנו !השם ...ברוד
שיו שי הזן של הזכרים יכולים עכ  לשחוט האנו

ת. בפצצות רעהו את איש מיו חנו אטו אנ  לא ו
נצטער...

 ירושלים פנקס, רחל
? החיתולים את יכבס ומי
עין תחת אץ

ת״ נעים לא ״להם בכתבתכם  הזה (העונים לנלו
מו תהה כתבתם )945  אין־חרוד. : לביא שלמה של ש

ט עיו־חרוד. :במקום שו ת טעיתם פ  — חמורה טעו
לו יש עידחרוד. שני אפי

 חיפה אחוזה, פלטי, אורי
אין־חרוד. נשאר עין־חרוד מרוב

גיל״ כ,.גלי אלמונית
הארץ בכל תורנות
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