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 הסילון. טיסות חלוץ — ב־ט.וו.א. טוס לניו־יורק הבאה בנסיעתך
 סופר־ במטוס וששי רביעי ראשון, יום בכל מתל־אביב תמריא

 אל יעדך אם לניו־יורק• ט ג׳ פר ו ס במטוס ומרומא קוגסטליישן
 היחידה התעופה חברת היא ט.וו.א. זכור, ארצות־הברית, תוככי

 ערים 70 ואל ניו־יורק אל חניה ללא הדרך כל אותך הממיסה
אחת. תעופה חברת אחד, ברטים — בארצות־הברית ראשיות

ט.וו.א. אל או שלך הנסיעות סוכן אל פנה
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67364 טלפון תל־אביב, .98 אלנבי רח׳
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 טרנזיסטורים (בוללרדיו לטכנאי
תדירותי) ואיפנון

 8 שעד, עד 5 משעה ערב בכל הרשמה
 לטכנולוגיה הישראליים המכונים

29471 טלפון ,84 בן־יהודה רחוב תל־אביב,

החדש הים בגד
 תרחציהו באם זזדש, תמיד 'שאר
 שמפו*. ב״סקסטיל שחיה כל אחרי

 נל את מוציא שמפו טקסטיל רק
 הים מבגד והכלור המלח שאריות

 ידי על ושומר
ו צבעו על כן

הנאה. צורתו

 איכות תוצרת -נקה״ תוצרת
בע׳׳מ נורית חב׳ היחידים: המפיצים

0<

 שלו, בנשקו ולהכותו הזה בהעולם להתחרות הנסיונות מכל
ביותר. המחושב הנסיון יעד היה

 ידעי השבועון, את שיזמו החדש״, .המישטר קבוצת ראשי
 עימני פעולה שיתפו שנים במשך כי הזה, העולם את להעריך

 מידינו וזכו שערינו על הופיעו שונות, ציבוריות במערכות
 מן לסטות החלימו כאשר ציבורי. אשראי של גדושה למנה
 מסקנה לכלל הגיעו אחר, נתיב לעצמם ובחרו המשותפת הדרך
 במחשבה להקמתו ניגשו הם משלהם. הזה להעולם זקוקים שהם

צלולה.
עדי באופן מורכבת שהיתר, מערכת הרכיבו הם  מאנשיב ב̂י

 שימותיני את ושלמדו הזה, בהעולם הזמנים מן בזמן שעבדו
 כמה וגם שלנו, למערכת אי־פעם שהשתייר אדם כל בוריין. על

 זכו ■ היוזמים, על־ידי לשיחה הוזמנו הנוכחיים, מחברי־המערכת
מושכת. להצעת־עבודר,

 הזה, העולם של מזה קטן יותר קצת שהיה הפורמאט, מלבד
 מסויימים בשבועות הזה. להעולם כולו החדש השבועון דמה
 אדומים, היו שניהם השערים: שני בין להבחין קשה ממש היד,
 סיסמה אותה בצירוף איש. אותו תמונת הופיעה שניהם על

עצמה.
 הנידון, במדור החל שלמים, עמודים על השתרע זה דמיון

 הקליב המדורים מן כמה לאי־הכללת פרט תצפית. במדור וכלה
.2 מס׳ הזח העולם הבחינות, מכל יעד, היה הזה, העולם של

 זו, בדרך הזה בהעולם להתחרות קודמים לנסיונות בניגוד
 שאינו השטחי, לקורא הרעיוני. הצד את גם הפעם הדמיון כלל

השבועו שני כי נדמה להיות היד. יכול הדברים, בתוכן מתעמק
 כושר־אבחנה דרוש היה עצמם. רעיונות לאותם מטיפים נים
בגישה. המהותיים ההבדלים על לעמוד כדי

 במהרה ייהפך החדש השבועון כי להניח איפוא, היה, אפשר
 מדורים דומה, צורה הנתונים: כל לו היו רציני. למתחרה

 מחם ושאחד הזה ,עולםבר מיקצועם את שלמדו עובדים דומים,
 היד, לא מימון גם דומות. סיסמות זו, במערכת הצטיין אף

 מן יותר שבע פי — לירות אלף 30כ־ הושקעו ביעד חסר.
 הנוכחית המערכת את יסדנו כאשר לרשותנו שעמד הסכום

הזה. העולם של
 מראש נידון כזה נסיון כל כי נסתבר שוב — זאת ובכל

 מתפוצה אחוז 10ל־ מעולם הגיע לא יעד חרוץ. לכישלון
 קרוב אחרי מלהתקיים, השבועון חדל החודש הזה. העולם
 שינוי שכללו ממושכים, פירפורים ואחרי הופעה, של לשנה

 יוחד הרבה ליוזמיו הזיק העתון שונים. וצימצומים הפורמאט
להם. משהועיל
 יש ויידע. כישרון של עניין רק שזה כאמין איני מדוע?
 בעורכיי תלוייה שאינה אישיות משלו, אישיות הזה להעולם

 מסויי־ במדורים מסויימות, בשיטות קשורה היא אין ובעובדיו.
לחיקוי. ניתנת אינה זו אישיות מסויימים. באמצעים או מים

מוזר, בחוש מייד, עומד והוא — אותה מכיר הציבור
לו. להידמות שביקשו בשבועונים זו אישיות חוסר על

★ ★ ★
 ב־ בסתר או בגלוי להתחרות שניסה ,14ה־ השבועון מת כך

 קיום שנות 11 במשך לו, שקדמו השלושה־עשר הזה. העולם
מזמן: נשכחו כבר רבים וששמות זו, מערכת

ת, 0 ר מו ש הצעיר. לדור מפא״י שבועון א
 לדיור. שהתיימר הזה- העולם במתכונת שבועון מצפן, 0

 אחדות־העבודה, של מוסתה ביטאון למעשה היה בלתי־תלוי,
אלון. יגאל בהשראת

 הדתית־ למפלגה אז קשור שהיה שבועון כעין, עין ©
 הקימו עורביו לדתיים. הזה העולם מעין ושהיה הלאומית,

פנים. אל פנים בשם חדש שבועון מכן לאחר
 הצעיר לדור עתון להוציא חרות של נסיון־נפל עתיד, 0׳

בילתי־תלוי. ביטאון של באיצטלה
אחר. בשם הדבר אותו תנופה, 0
שהו וחתיכות, רכילות של קלוקל שבועון שעה, חיי 0

 של החיפאי הסניף עם מכן לאחר התקשר פרטית, ביוזמה קם
 מתוך בבתי־החרושת, חושי אבא על־ידי חינם וחולק מפא״י
 על המערכה בשיא הזה העולם רגלי את לדחוק אתילי נסיון

 הזה העולם מעיין לאור להוציא חושי של נסיון חושיסטאן.
לפועל. יצא לא בזק, בשם משלו, פרטי
מפא״י. עם קשור שהיה יותר, אינטליגנטי ביטאון עין, 0
0 , אי  בנייר הזה העולם את להכות פרטי נסיון־נפל ר

משובח.
 להשמצת שלמים עמודים שהקדיש פרטי, שבועון תבל, ©

חי. לבל חיים ושבק אותו לחקות ניסה הזה, העולם
0 , ו נ ה  לדור שבועון להוציא הצהרונים אחד של נסיון אנ

הצעיר.
 ,שידורשירות־ד של הקודם הכושל נסיונו ישראל, קול 0

משע שהיה פרטי, בעל־זכיון באמצעות שבועון־ראדיו, להוציא
הנוכחי. הנסיון כמו כמעט מם

 שד,וקב ביג׳י, של נערי־החצר של שבועון־הרפש רימון, •@
והש שקרים באמצעות הזה העולם את להרוס יחידה: במגמה
 אחר' בבושת־פנים, יוזמיו על־ידי לבסוף נקבר אישיות, מצות
 היום עד סודיות. ממלכתיות קרנות מכספי ל״י אלף 400 שבלע
 זה, מעסק־ביש חוצנו את לנער מנערי־החצר אחד כל מנסה

האחרים. הנערים על האחריות את להטיל
 עמד שמאחוריו ביותר, והחזק הוותיק השבוע, דבר ©
בש להתקיים ושחדל ומפא״י, ההסתדרות של המקובץ הכוח
 מופיע הוא ל״י. מיליון על שעלו גרעונות שבלע אחרי בועון
לדבר. המצורפת כתוספת־יום־שישי עתה
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