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ערכת איז כן עבור אחראית המ ת תו  המודעו
ת עבור מלבד עו ת מוד מו מתפרס  הכו תהת ה

 ״דו״וז לבוהר״, ״דו״ח לצרכן״. ״דו״ח תרת
ע״ כו׳ לנוס ת ו כנו מו  המערכת חברי על־ידי ה

ר על־ידם. ונברקות  כולל לבוחר״ ״דו״ה המרו
ת עו ד ת מטעם מו ם מפלגו ארנוני  ציבוריים ו

כנן אחראית המערכת אין אשר תו ול ל
ת דעות עו מוב שאינן בהן ה ת ו שקפו ב מ
המערכת. דעות את שהיא צורה שום

תר הנקרא העתוו ה ביו מדינ ב

7׳

המכת במדור התפתח האחרונים בגליונות
לכולנו. הנוגע ענין על ויכוח בים

 יחס על שהתלונן קרבי חייל בו פתח
 ברחוב, האיש הקרבי. החייל אל הציבור

 קרבי חייל בין כלל מבחין אינו טען, כך
 אחרים, בתפקידים המשרתים חיילים לבין
 כשהחייל האזרח רוגז לכן נוחים. יותר

 כגון מיוחדות, זכויות לעצמו תובע הקרבי
תור. בלי קולנוע, לקופת חופשית גישה
 צפרי טוביה שבועיים לפני ענה כך על

 ״מה :למדי לגלגנית בנימה מפתח־תקוה,
 הקרבי לחייל לנשק י לעשות האזרח על עוד
?״ רגליו כפות את

 ב־ יישארו אלה שדברים רוצה הייתי לא
 חושב שאני מפני תשובה. ללא הזה העולם
 שעלינו חושב באמת אני מצחיק. הדבר שאין
הרגלי. החייל של רגליו כפות את לנשק

במק (ונשאר) מגיע שמישהו חושב איני
 שחברו שעה בצנחנים, או רגלים בגדוד רה

 יותר. הנוחים השרותים באחד (ונשאר) מגיע
 במקרה, לגמרי היה שזה נניח אפילו אולם
 לתפקידו ישווה לא בעולם תפקיד שוס הרי
 בימי אפילו — בחיל־הרגלים הרובאי של

שלום־כביכול.
 פעולות לכמה לב מדי יותר שמים אנו

ו הראשית, לכותרת החודרות מבריקות
 אלפי ישנן למיבצע מיבצע בין כי שוכחים
 על קפיצה בלילה, סיור — קטנות פעולות

ביום. מוקשים גבי
עו אדם אם הבדל כל אין עקרוני באופן

 פעם או ביום פעם מוות מול פנים אל פנים מד
 להיקרא עלול שהיא האפשרות עצם בחודש.

 ובשמי אתה בשמך חייו, את לסכן שעה בכל
 אני ולא אתה שלא ביחס אותו מזכה אני,

לו. לגמול מסוגלים איננו
* * *

 מאמרי־הזכרונות את קראתי אלה בימים
 של הרמטכ״ל רידג׳וויי, מאתיו הגנרל של

שהת מפני שהתפטר האמריקאי צבא־הקרקע
 לשעבר רידג׳וויי, חיל־הרגלים. לקיצוץ נגד

 הפלישה ביום שצנח איגדת־צנחנים, מפקד
 רשם הכבושה, צרפת לתוך אנשיו עם יחד

אותם. לזכור לנו שכדאי משפטים כמה
 חיל- של לדעתם הסכמתי לא ״מעולם

 צעירי שמבחר האומרת חיל־הים, ושל ר,אויר
 שכלי־הנשק מפני אליהם, להגיע צריך האומה

יותר. מסובכים שלהם והמכונות
 המפעיל אדם בין השוואה כל אין פשוט
מנג בעלת מכונה זאת תהיה אפילו מכונה,

 בני־ המנהיג אדם לבין ביותר, מסובך נון
 ואיש איש כל כאשר הקרקע, על בקרב אדם

ודם, בשר של הפחדים לכל קורבן נופל

ב תלויים מהם אחד כל של חייו יכאשר
מנהיגו. של ובכושרו אופיו
 הקברניט, פקודת לפי גלגל, לסובב ״די

להסת או בקרב להישאר מכונה על לצוות כדי
מכ שום אולם הרוחות. לכל הקרב מן לק

 המפקד לרשות עומד אינו כזה טכני שיר
 מם- או מפקד־חטיבה זה יהיה בחיל־הרגלים,

 אנשיו אם אולם לצוות, יכול הוא קד־כיתה.
 על בהשפעתו תלוי זה — לא או לו יצייתו
 השפעה יחידתו, מבני ואחד אחד כל נשמת

כושרו. ועל שכלו על אופיו, על המבוססת
 כי- המנהיג הרב־טוראי כן, על ״לדעתי,
 בעל לפחות להיות צריך בקרב תת־רובאים

הנו האדם כמו וכושר שכל של רמה אותה
תותחי־אניה.״ סוללת המפעיל או במטוס הג
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 השנתית, מסיבתה את הכנסת כשערכה

 הפינות באחת נדחקו שבועות, כמה לפני
עלי שהעידה במבוכה צעירים, חיילים כמה
 דמו הם לעשות. בדיוק מה ידעו שלא הם

 חיילי אלה שהיו נסתבר אחר. חייל לכל
 ■בפקודות־יום' האחרונות בשנים שצוינו צה״ל
 מעל הכרת מהם ושחלק אישית, גבורה בעד

זה. עתון עמודי
שאח אלה, שאנשים היא בושה לדעתי,

 לפרסמם, שאי־אפשר מעשים ביצעו מהם דים
מס שלמים, ספרי־הרפתקות למלא שיכלו אך

 לעין. ובולט מיוחד ציון ללא בינינו תובבים
 של הכללית הגישה מן חלק אלא זה אין

 ליפול והמוכן בראש ההולך באדם זלזול
ראשון.
 — עיטורים מתן נגד רבים נימוקים ישנם

הגבו הקצינים בחלוקה, לצדק לדאוג קשה
יר ב״סאלאט חזיהם את לכסות נוטים הים

 עצמו את מקריב אינו אמיתי גיבור קות״׳
 החייל כי שטויות. אלה כל מדליה. בעד
 תודת כהבעת רק העיטור את מקבל איני

 יחם כל וחסרת מאד צנועה תודה האומה,
להרי כדי לו ניתן העיטור ולקורבן. לסיכון

 מי ידעו למען — האחרים לעיני נס על מו
להער ראוי הכלל, בעיני בעינינו, אשר האיש

ציבורית. צה
 בכנסת זה נושא על שהיו הויכוחים כל

 חסרי- רבה במידה הם אחרים ובמוסדות
 ואולי אחד, לעיטור זקוקה המדינה שחר.
 אך הניתן גיבור־ישראל, של עיטור : יחיד
 בשטח או אוייב, מול אישית גבורה בעד ורק

אוייב.
 ? השמינית השנה זו הדבר משתהה מדוע

הת של גילוי כל זו שבמדינה מפני אולי
? במקצת חשיד נדבות

מכתבים
ייראז־ לא מיי שאג, אריה

שואג, האריה תחת אדום סרט העבירו מל ה  ס
עון, שבו ת ה  כל האמת, בחזית עמידתכם על לאו

שום האמת לאמת. מחוץ דבר ו
ירושלים ביגה, יצחק

 מול לבדה העומדת המערכת את מעריץ אני
גנון של העצום הלחץ שלטון מנ מול הרקוב. ה  ו

מים ש. המתמידים האיו לו שי בבי ת, מע מו ושי אלי
ש שאר מו ח ב ש הצד של העצומים אמצעי־הכו

כנגד.
שבת הרהרתי שא ה ה. בנו אני ז  שלא מציע ו

עול תשא המערכת כי יתכן לקבל מבלי לבדה, זה ב

ע ת סיו בהתל הדברים את הקוראים הקוראים מרבבו
ציות של גילוי בהם ורואים הבות אומץ־לב. חלו  ו

 לעורף יתארגנו שהקוראים השעה הגיעה לדעתי
מוצק. ציבורי

ע  העולם קוראי של ארגון אתם תייזמו לא מדו
של הזה,. ? למ

ירושלים מלחי, חיים
ק מלא הנני עתונכם, של ותיק כי,ורא פו  סי

שים שהנכם ר את מקדי פ  על להתריע עתונכם שו
שלילה אה שאינני מכיוון בחיינו. ה  העתונים את רו
ר את מה ובמידת היומיים.  שלכם. המכתבים מדו
שיר כדי ליקויים על להתריע יש בו האפקטיבי כמכ

אמין שאני ומכיוון לתקנם,  היעילה שהדיה מ
לכתו ישירה פנייה ידי על למטרה הקליעה היא
ה בת כונ שמח מקרה. בכל הנ עוני באם א  הודי

ה הדר־ איזוהי כונ  שי חרצו את לכוון — הנ
כן אזרח מו שות ה שהו לע הכלל. למען מ

רמת־גן אחיטוב, מרדכי
 הפני גילוי במקרה, היא, הנכונה הדרך

 צי־ ולחץ בלתיינרתעת עתוננת ידי על מיס
העונל. לתיקנן בנרי

שלה ת התנועה צולעת, ...הממ מי  — צורחת הלאו
סת.  ועי־ אקטיבית דעת־קהל יצירת ? הפתרון בכנ

לו דנית. ה מתרחשים הדברים היו אי  שוחרת- במדינ
ש ער היה אזי אחרת, חופ ש שלה הנו  לי- את נוט

דתו ודיו מ היניו את ומאליו ועבו עול סנ  או לפ
להתפטר.

ירנשלים בלומנטל, יהושע
ל ...עמידתכם מת מו שחיתות חו  של הענקית ה

שטר  העם. מצד רבה להערכה ראוייה הנוכחי. המ
חני שעת ובטו ח הצורד שב  בגרותו את העם יוכי

מית ת. — הלאו סרי שי וכל מו מצפון אנ תנו ה  י
מין ידם ט היחידה הבמה לי מע ס כ שראל. כיי  בי

שה עוז שהרחיבה טול בנפ שימה לי  קשה כה מ
ד ומכרעת שע אבירי ננ  חלקה בכל המחבלים הפ
ה. במדינ

תל־אביב יהלום, א. ש.
תרדוף צדק צדק

שורר ק פעם קבע שמעוני דוד המ פת. פסו  מו
תו או בת בכל מדקלמים ש ״היה : בית־ססר מסי

אי !״ צודק והיית — חזק תונ  טבת. שבתי העי
ד שיכללו לו. והדומים  ״היה : הזה הרעיון את עו

צודק.״ והיית — החזק עם
תל־אביב קטינא, יהודה

תר הטובה הדרד כי ...נראה ש ביו  ידידים לרכו
ח היא הישראלית בחברה ולהצליח  לאמריקה לברו

שפורצת שטרת להתניים או מלחמה, כ  פתח־ למ
תקווה.

רמת־גן שילון, אברהם
שבתי  אתם. אם מכם. יותר הרבה פיקח טבת ...

ם. ד בחרתם המטורפי שפו  אדמת על דמכם את ל
שלטים. על להירקב או עיבדים  נם יעשה מדוע מ

ד הו־א ח הוא ? כ למע ראוי בהחלט שהוא הוכי
ר הנוכחי. מדו ח כבחו כ פו להסתדר, היודע מ

 חיפה שמיר, גדעון
ט הזמנתו שפ מ ם של ל ריון בן עמו  (העולם נו

 עם מצדכם. בלתי-נבונה התנרות היא )959 הזח
מתכם, כל שבים אתם האם חוכ מוס חו ע  בן־ ש

דיון שו ? לדיו אתכם יתבע נו ק רא  מבול- מספי
תו' לתבוע אחרת חוקית דרד ישנה אולי אבל בל.  או

מר כל עם לדין. אצלכם. הצפון החו
 ירושלים ברל, ד.

 כי דאג ישראל לממשלת המשפטי היועץ
 על־ידי מועד בעוד תיחסם אחרת דרך כל

החדשים. החוקים
משחיתה שחיתות

אמצעותכם שולח אני ם ב כו  חמש של זעום ס
שורת ל״י המתנדבים. ל

שר ^נ ד מה המגן. לקרן "* עי שחית. בכלי ה  מ
שחיתות שה ? בחיינו שולטת כ

אל־רואי רחמים, לוי
קסטנר על להגגח החוק

שפט האם מר מה אין העליון לבית-המ  להצעות לו
דוניות החוקים שפטי היועץ של הז  (העולם ? המ

ם אם ? )959 הזה  ההצעות. מן חלק נתקבל אמנ
שאר איום חשש יש הרי  מר. תתקבלנה. ההצעות ש

ת שם מתרחש ס  שם החבלים שכל כנראה ? בכנ
שורים להיות מבלי הדלי אחרי הולכים  אליו ק

כלל.
ירושלים פרץ, כרמלה

וממשל חלוצי נוער
שב ישראלי. ערבי נער אני  בשטח ערה כפר תו

ת של ההנהנה חבר והנני הטנור, הצבאי רו חי ס  ה
 הנוער את המחנכת תנועה החליצי. הערבי הנוער
שואפת היהודים. עם ולידידות לאחווה הערבי  וה

של הערבי הכפר להתפתחות  חברתית מבחינה הנח
וכלבלית■

ת לי קשה של מדכא כיצד לראו  הצבאי הממ
עלי את עתנו העניים. הכפר ופלאחי פו  איננה תנו

שנה. לו. לרצון מו תפקיד אצלנו הממלא סנן־מ
ע לי קרא צבאי של שבו  את והחרים שעבר ב

בה כל ללא שלי רשיון־היציאה כרודה. סי
 יושם האב : היא חזה. העולם דפי מעל שאלתי

של ק*ו פעם  התושבים את המדכא הצבאי לממ
? המדינה בטהוז של באמתלה הערבים

עיוו״־ כפר יונס, מחמוד
חביות מעדיפים צברים
 מגדרה קרמר דן הפרובינציה איש של דעותיו

 ב' עוררו )959 חזה (העולם הצברית ניזרת על
ם. צחוק גלי שכי מו  מעדיפים שצברים טוען הוא מ

ת ף בעלות בנו שבתו כנראה ענלגל. נו מו  שב
מית א חתיכות אין הדרו מלו בן ב  ורק המלה. מו

שקל בעלות ת תותח, מ ת תנועה, כבדו שרכו  המ
שי דרכן ת. בין בקו החולו
ץ אם  לבטח ישנה העירה. היקר הקורא יקפו

 מעדיפים צברים כי עוד יאמר ולא דעתו את
חביות.

 תל־אביב דן, מרדכי
 במה אלא בחבית, דן הקורא יסתכל אל
בה. שיש

שב שאני מה םוה־סיה אמר קרמר ...דן  כל חו
ת בנערות רוצה מ' הזמן. מו  לתליית למקלות הדו

ת ההוליבודית התעמולה כל בנלל ? מעילים שבו  חו
ת הבחורות סכנו מ ד רוצים שהצברים באמת ה  נ
ת רזים. דחלילים ת מיני כל ועוברו אטו ם די  במקו

פו לתת פו להתפתח לנו או ! וטבעי בריא ב
עפולה כברי, יהושע

ת ...הצברית תי  שטנה להיות צריכה לא האמי
מו מו רזה ולא תותח כ שהו אלא רובה, כ ב מ

אמצע...
צה״ל מ., יוסף

1 למשל מקלע,
שרשרים

 את המציע )958 הזה (העולם השר בן אל שאלה
ורב שלשים של דינם מה • השרים בני ארנון

שעבר שרים ובני ? עים ד שרים ובני ל די  * שב
 בחצר תת־שר־המשקים היה סבי ? אני דיני ומה
צק. הרבי מקו

שונה תרומת■ את  הארנון למען הרא
ת מו שרישים. אינוד :שם הצעת בד ה

סבא כפר קוצקר, שמואל
נפלה לא ירושלים

ש המלים את שמתק הפקיד  האויב ״בכיבו
תבו העתיקה לירושלים בקשר מכ  אלפרט דב של מ

,956 הזה (העולם פון, הסר ברנש הוא ) צ  רנש מ
ת. וחובה מי לאו

אילת דואר יהודה, י.
תשגיח

ע הנני ח לחם, מצי ר במקביל לפתו דו מ ר. ל  תזכי
שכיח, מרור או בו ת ם את תבי כ תי או בו דו. נ תב  שנ

שונה טת הרא ת והבול עו שבו למחרת : האחרונים ב
ת )954 הזה (העולם תצפיתכם טו שהסתדרו ס ה

ק עומדת דנטים ת להפסי שורת תמיכתה א המת ב
ת וועידת החליטה נדבים. ם הסהדרו טי דנ טו ב הס רו  ב

שיד רק לא מכריע. כה. להמ מי  הבירה אלא בת
שורה שמיה כוועדה ב ת של ר תדרו ם, הס טי דנ טו  הס

שיר שאת לחמ ת ל או צ הו שרדיות כ שורה של המ  ה
אר, כטלפון. בז׳, שכר־דירה דו ם ולהקציב ו כו  ס

ה שיביע ל״י 100 של סמלי ת כ מי ת ת, ת א רי ס מו  ה
י' ־ בשורה.

ירושלים ר. ב. משה
זה. את שכח

הקטן ההבדל
ח התמונה ״ תרת שהוכתרה קפריסיז על ביו  בכו

ף. נראית )955 הזרד (העולם ״1956 ״לימסול  בבלו
ת ר הסיבה שנ ם היו 1956 ב ״ ת מ גשו ימים רק '

ח ואיו מים. טניה שצבא להני  ילו הנדולה ברי
ם זה בזמן ה כי ברור קצרים. במכנסיי  צולמה התמונ

.1955 בקייץ
סעסע קיבוץ דובי,

שלנו. טעות ./חזור,
בוינה אור

ה זה עסקים. לצרכי כאן נמצא אינני מונ  ש
תלי בין אני נמצא חודשים בל בית־חולים. כו סו  ו

ע, מדי אלי המגיע הזה, העולם ממחלתי. מאד  שבו
תי. את המאירה היחידה האור קרן הוא  בדידו

שג אני מקבל דרכו שה על מו בארץ. הנע
 וינה אדיסמן, שלום

★ ★ ★

 ),959( הזה העולם של האחרון בגליון
שי חל ״דיקטטורה?״, העורך של במאמרו

 שורות. כמה מהשמטת כתוצאה מרגיז, בוש
 היה ״כזה :להיות היה צריך המלא הנוסח
 מנהיגים, של שורה טיפח הוא שדה. יצחק

 אולם מותו. אחרי גם דרכו את שהמשיכו
 הקיף הוא ההיפר■ את עשה בן־גוריון דויד
 אנשים אומרי־כן־כן, של בקבוצה עצמו את

 ראש בניענוע כוחם שכל וברק, מעוף חסרי
 בן־ דויד של דיקטטורה פקודות. ובמילוי

 קבוצה אנשי של דיקטטורה פירושה גוריון
זו...״

ז ו ע , , # _

״?56 הרית3

ו* במאי חביב, חביב ודי י*
 הבאים.פד ״אנחנו, : סרטים יצרן ^

 פחד של באווירה תמיד חיינו חוץ־לארץ,
שת ברור שכנינו. כלפי ורגשי־נחיתות

 של באווירה ילדינו את שאפנו.לגדל מיד
 שאנו תכונות בהם שתטע ובטחון, חופש

 התגלמות היא הצברית לפתחן. יכולנו לא
אלה. חלומותינו
 מתסביכי המשוחררת נערה היא צברית

 עובדת היא ביותר אותה המאפיין הגולה.
 כוח־רצון מביעים פניה עצמאית. היותה

 בכל מתבטאת וחופשיותה מעצורים ללא
 מה צורתה, מה משנה זה אין הליכותיה.

 כל גופה. גזרת מה או שערותיה צבע
 אחרת נערה כל אצל למצוא אפשר אלה

ותכו אופיר, הן בצברית העיקר בעולם.
נותיה.״


