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המע בישיבת אורחת לנו היתד, השבוע

 מצרפת, עתה זה שחזרה ארז, אופירה רכת,
הדרך. חוזיות על לנו סיפרה

נע בחשש־מה. לה חיכינו האמת, למען
האחרו בשנים נסעו רבות ישראליות רות
 מכל יותר צרפתיות וחזרו לפאריס, נות

 הרגיע הראשון המבט אולם צרפת. בנות
 יותר עוד היא שחזרה אופירה כולנו. את

 אפשר. אם שנסעה, מאופירה צברית
¥ * *

 קטעי־ כמה אלינו הגיעו לכן קודם כבר
 מסע־הכיבוש על שסיפרו ומכתבים עתונות

 בכך להאמין מיהרנו לא ׳.56 צברית של
 וכל המלא הסיפור את שמענו לא עוד כל

 העתונות קטעי מאות את ראינו לא עוד
והתמונות.

 של אפשרות כל אין שוב עתה אולם
 למסמר רק לא הפכה ישראל נציגת ספק.

 אף אלא העמים, בנות מיפגש של המוכר
 לבמת־תעמולה המיפגש את להפוך הצליחה

המדינה. למען
קו־ רנד, צרפת נשיא אצל המסיבה בשעת

 תעמוד שאופירה מאד המארח הקפיד טי,
 הטלביזיה בהופעות התצלומים. בכל לימינו

 נדברו כאילו הצלמים, התרכזו וביומנים
שלב הישראלית הנציגה על מראש, כך על
 סימן־ שהפכו הרקומות החולצות את שה

הצברי. הדור של הנשי לרלק היכר
 העתונות. בכתבות הדבר מוכר יותר עוד
הק מפליאה, באחידות העתונים, כל כמעט
 הצעירה בין לידידות הכותרות את דישו

מצ נציגת לבין צה״ל, חיילת הישראלית,
 צה״ל, במדי אופירה תמונת החמודה. ריים

 צרפת בעתוני הופיעה המצריה, בחברת או
 גם המיפגש תמונות שאר כל מאשר יותר
 בב־ כך על לך תספר עצמה אופירה יחד.

 השבוע. להתפרסם המתחילות תבותיה,
י¥- ^ ^

לתד ערבים כמה הקדשנו נסיעתה לפני
ה נציגת צריכה כיצד שקלנו ממצה. ריך

 לעיני הנוכחית בשעה להופיע הישראלי נוער
 הקוראים, מיליוני לעיני ובמיוחד העולם׳

בצרפת. הטלביזיה וצופי הקולנוע צופי
 ביחוד אופירה, של תפקידה כי החלטנו

 להדגיש להיות צריך צה״ל, חיילת בתור
 של נכונותו את :עיקריות נקודות שתי

 מחיר, בכל מולדתו על להגן הישראלי הנוער
 לשלום העזה שאיפתו ואת לכך, ייקרא אם
 מוכיחה הצרפתית ההגבה ערב. עמי עם

 אלה אמיתות שתי להפגין הצליחה שאופירה
שלי מהרבה יותר ומשכנעת חיה בצורה

 לא יותר. למדינה העולים מקצועיים, חים
 בשער, בלתי־חשוב תעמולתי הישג זד, היה

ל נשק לספק אם קשה התחבטה שצרפת
לא. או ישראל

 הצברית למראה התמוגגו צרפת עתוני
 את ד,מצריה ידידתה את שלימדה הגאה,
 משפטים קטעי עמד, והחליפה צד,״ל שירי

 העמים ששני לכך חותכת ״הוכחה בערבית.
המ היו לולא בנקל ביניהם מסתדרים היו

צר עתונאי סיכם בקדרה,״ בוחשים דינאים
אחד. פתי

 ביקשה לא הארץ, שליחי לרוב בניגוד
ממשל מוסד משום עזרה שום ׳56 צברית

לה כדי ישראל בשגרירות הופיעה לא תי׳
שליחותה שהצליחה כמה עד דרישות. ציג

 הקונסוליה :ההיפך שקרה העובדק מלמדת
 אופירה, עם כעצמה התקשרה הישראלית

 הכתבות מאות את בעתונים שקראה אחרי
 אותה הזמין הישראלי השגריר הצלחתה. על

 באדיבות. סניה את קיבל בביתו, לארוחה
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בספ שהתיחסו קוראים כמה שהיו יתכן
 הצברית. בחירת למיבצע ,מסויימת קנות
 עוד זוהי הכל בסך כי לעצמם אמרו אולי

 לקחת תהיה תוצאתה שכל תחבולת־פרסומת,
 את לה להכיר מתל־אכיב, פשוטה נערה
 גריים לחתונת טיול לה ולאפשר צרפת גדולי
קלי.

 רב סיפוק המסע תוצאות לנו גרמו לכן
 התנגדנו המיבצע תיכנון בשעת כך. כל

 לחוץ־לארץ. הנבחרת את לשלוח בהחלט
 הלא־נכון הסוג את ימשוך שהדבר חששנו

היסוסים מתוך רק ישראליות. צעירות של

וולף דייגת
 המיבצע את לשלב אחר־כך הסכמנו רבים

 את ולשלוח מיפגש־בנות־העמים, רעיון עם
לפאריס. הצברית
 על התודה שטעינו. להודות עלינו עתה

 עצמה, ארז לאופירה ספק בלי מגיע כך
במ כי מייצגת. היא שאותו הצברי ולנוער

 בדמותו העולם לעיני מופיע זה שנוער קום
 בוכבי-קול- לחקות לנסות מבלי המקורית,

 שם פאריסאיות, ונערות־זוהר הוליבודיים נוע
מראש. דעת־הקהל אהדת לו מובטחת

םיםכתב
נטוש ראש־גשר

ר אני בעי את מסי  המפונל עתונכם, בפני כו
 ישראל ערביי על המדרבנים הדברים את להדפיס
של וחרפת מ לזכות ).969 הזה (העולם הצבאי המי

ד הרע את ראיתם כי ייאמר כם, הת בעצם עו
ש כאשר שנים. חםש־שש לפני הוותו,  חשב לא אי
א הצורד על עדיין שותפת שפה למצו  הערבים עם מ

ם את ולהפוך עוטי  וראש־ ברית לבני בישראל המי
מה. לא — החוצה המכוון נשר פני

חיפה רוט, שלום !
שה מצויין. מאמר בי — רב שירות העו  לאוי
1 המדינה

חולון טבעון, אליהו
שמע לא קולכם אם  עתה נם יישמע לא כה, עד נ

סע המרחב וכבו כערבי לצערי — שו  הזה המ
ם אשר א מ ת על רע לחשוב לו נ שנאת מלחמו  ו

עמים.
חיפה מנצור, כמיל

? מה שום על - תערוכה
שבתות נם התעשייה תערוכת פתיחת  (העולם ב

 על רגליה. על כולה הארץ את העמידה )968 הזה
 לאוםי־כלכלי־בינ־ אינטרם בגלל האם ;מה שום

מי פני רק 1 ולא לא ? חיוני לאו ש מ שי שהאי  חו
מו את לנקות רצה טי מיני בכל ש  1 פרסומת להטו

בני־ברק הרצברג, אליקים
שי לאבא לתת חשק לי ...יש 1 נשיקה חו

פתח־תקוה קינמון, ירחמיאל
כוו זה אין  שם להשאר התכונן הרב הקהל כי נ

תו היום. כל או דבר של לאמי  להתפלל רק לשם ב
לו שחרית אי טח ותפילת התורה לקריאת ו  חזרו מו

לו ההערה מזה. חוץ הכנסת. לבתי אי  צעירים כ
ת אבנים במטח הקרב את פתחו דתיים  נראי

קצה״ הנן אבנים כי בעובדה בהתחשב מנוחכת,  ״מו
איו שבת בהן לננוע ו ם ההגיון ונגד ב  שהמפגיני
או אשר  בעצמם הם שבת חילול ננד למתות ב

שבת. יחללו
חיפה וסרמן, ישראל

דייגת שד חכתה
 הדיינת של בחכתה נתפסתי כבר אני 1 הצילו

 שהדנים פלא אין ).969 הזה (העולם וולף נורית
ם בתור. אצלה עומדי

אשקלון גושן, יעקוב
 העליונה התמונה את ראיתי הראשון ...ברנע

ה שזו וחשבתי ה של ידועה תמונ פי נד לורן. סו
שלנו. בחורה שזו לראות המתי ח רק זה מ כי  מו

ם לנו אין כי  ״ער- שקראתם מה בכל צורד שו
ת״. טילריה ת, יותר שלנו הצבריות איטלקי פו  י

ת יותר בונו ת נם הן מזה וחוץ נ רו ול לעמן מסו
תו, שוב במקום מדינ עצמן. על רק לח

לוד בונים, רות
לבין וולף נורית דייגת־דגיס בין הדמיון

דורן קוצרת
תמונות. ראה לורן, סופיה דייגת־גברים

ף כלהב מלהיב מה
 (העולם להב קיבוץ על שלכם הנהדרת הכתבה

מן היתה >968 הזה רכו דרך סי  הזה. העולם של בו
חה היא ת השפעה לכם להיות שיכולה מוכי  חינוכי

מה, תה לנצל תדעו רק אם עצו ה. בדרד או הנכונ
מר ...אינני  החרי- הביקורת מסארי שתחדלו או

 אולם דרושים. הם נם בארץ. ניים המכים פים,
תו המטבע צדי שני את תראו  ובאותה כשרון באו

ת... מסירו
תל־אביב שטרקמן, חיים
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שפם בוא של הפתרון
 אסיסטנט, רק שהיה אף על פרידמן,

 שיש לו היה די לא מפרופסור. גרוע היה
 אותו, שמבינים סטודנטים שני בביתה

תבין. הכיתה שכל רצה
והת הלוח על תרגיל כתב אחד, יום

קו כקול קולו והיה ■שמות, לקרוא חיל
ל העז לא מתנקראים איש במדבר. רא

 (זה לאבו־שפם כשהגיע ללוח• התקרב
 קם אינטגרל), אפילו להגיד יודע שלא

 בצעדים ללוח ניגש. הכל ולהפתעת הבחור
בטחון. מלאי

 נטל והוא תדהמה, מוכת הכיתה עור
 התרגיל לצד כתב אמיצה וביד הגיר את

)—( שבר וקו שוה,  התחיל ופתאום =
פריד ואם השתעל... השתעל, להשךנעל.

 מים, לשתות אותו שולח היה לא מן
היום. עד שם ומשתעל עומד ודאי היה

ישראל
 רחובות לחקלאות, הפקולטה

¥ ¥ ¥
ל פרקים השולחים קוראים

 על לציין מתבקשים זה, מדור
לילקוט״. ״כזבים המעטפה

ש ...להב מלהיב... ממ
טבריה גדעוני, דבורה

ם ...מה דו״ פתאו מנ קו  היה הנכון השם 1 ״
שי כי ״1956 פלשת, ״בנבול  המשך הם להב אנ

לו והשועלים. הפלמ״ח לדוד ישר ה צורת אפי
א איד הזכירה שלכם כתיבה  של הפננו! אח שהו
א... הספר ההו

נתניה גרמן, דן
 על האלה הדיבורים מה אולם ויפה. טוב הכל

ע נברים״. ״ממלכת מדו ם ו ת סחוארי  כזאת באריכו
 ? אחת חברה ורק המשק, של בחורים תריםר חצי
חה אני מו להב, שבמשק בטו  המשקים, שאר בכל כ

ת או מה. מן אחוז 50 לפחות הבנות ממל שי המ
בנגב משק בת

.10070 עצמן והן
הכותרת וגולת גולה

״ ״קצת ! ת נו ו  הזה (העולם במאמר כתבתם צי
לי ).965 אי ת, ״הרבה לכם אומר אני ו  ציונו

ת, בלי כי ״1 רבותי ם היינו לא ציונו  כיום יכולי
אילו הדורות חזון להנשים ם אוי — אתם ו  מסכני

 אנטי- בלהיות להשתעשע יכולים הייתם לא —
1 ציוניים

ירושלים רוט, אלחנן
ת כפי בדיוק ת אינן ערב שמדינו  לפתור ממהרו

ת על רק שלהן הפליטים בעיית את  להן שתהיה מנ
ם לסחיטת סיבה  כך בדיוק הצדדים, מכל כספי

ם ם מודאגי  הנולה, של חיסולה על שלנו הציוני
א והנוח... המבוסם מעמדם של הכותרת נולה ש..י

תל־אביב פרנקנטל, פרחיה
האשה של זכותה
פני מלקוי שסבל האדם על בסיפור ם גו  מסוי

שתו לתת ונצטווה  טענתם ),967 הזה (העולם נם לא
יש תורת חוקה על-פי כל־יכול שלים הבעל כי

• א' ת אתם מייחסים אותה אשר י מי בטעו ה לי
כינים.

שין .חוק . הודי הנירו מי קיים הי שה מי  והוא מ
 בארצות־הברית החוק מן בהרבה ומתקדם קודם

ר״, ״העולם של החוק מן וכן או  הותרו שלפיו הנ
שין מן לפני רק הגירו  הוקי לפי ביותר. קצר ז

שתו. כלפי כל־יכול מלהיות הבעל רחוק ישראל.  א
שחייב יותר לה חייב הוא  לפי לאשתו, בעל כל מ

סא, ביותר. ״הנאורה״ החוקה  אם כי אזכיר לדונ
ם נולדו מי שה תאו ת והא ענ ה טו  או רוצה שאינ
לש הבעל את מחיבים שניהם, את להניק יכולה

השני. עבור מיינקת כור
חיפה סגל, ש. שגעץ

שבי של הציורים תערוכת אה ראיתי  בית- יו
ש )969 הזה (העולם בעכו לחולי־רוח החולים ממ  ו

 יפים יותר הרבה הם לדעתי, מהציורים. השתגעתי
בתערוכה. שהיו האחרים מהציורום

תל־אביב ברבר, רות
תיו שפיקאסו השבתי תמיד שתמונו מו ( רס  פו
ם של בכתבה מו א ממול) בעמוד. קינן ע  קצת הו
ע. שונ שיו מ בטוח. אני עכ

' ■יז מבקרים יקבל מי־ני־ ״
 כי מסרה )969 הזה (העולם בתצפית יריעה

ת ברית״המועצות כנ ם של משלחת קבל מו  אירנוני
ש בתנאי לא־ציוניים, יהודיים  רשימה לה שתוג
ת. ת רשימה התכוונו שמה שמי שמי ?... אנטי־

טבריה הררי, דוד ומכאן מכאן קירח
שום דווקא  העלאת בענייו המטפל שהפקיד כך מ

א )966 הזה (העולם התספורת מחירי  קירח הו
ת אפשר  לטובת קדימה, העניין לזזזזת מצדו לצפו

נו וכה כה בין הרי המספרות. א אי צי ם מו  כספי
זה... פרט על

תל־אביב כהנא, יהודאי

 נאלצת העתונות, של הייצור בהוצאות המתמדת העליה מחמת
 להעלות חודיטים, 16 מזה הראשונה הפעם זו הזה״, ״העולם מנהלת

פרוטה. 400 המחיר יהיה הזה מהשבוע החל הגליון. מהיר את
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