מ ע ניו

א ש ה

כל

הרשמו עוד היום לקורס החדש שיפתח החל
מה־  5בפברואר  1963לטפוח החן והיופי.
וכן לדוגמנות ו ד ו ג מ נ ו ת צ י ל ו ם .
מספר המקומות מוגבל

קולט
אשת

ב ל י ש ר
חאופנה

מפריז

רחוב הלסינקי  , 1פינת רחוב ארלוזורוב  , 143תל־אביב.
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רעמי צהוק פוקעים מפי הסטודנטים ,כאשר פיפר העורך בי המערכת
הנוכחית של ״העולם הזה" קמה הודות לכספי משרד־הכטחון .תמונה
זו מראה את אחת מפינות האולם ,שהיה מלא עד אפס מקום.
האחורי ,כדי להיות דון־קישוט בשער ה
קיומי!״
ז*ר ז*ו ★
הדבר הבולם ביותר בוויכוח היה בי ה
קהל ידע את העזלם הזח על־פה .לא רק
המתווכחים עצמם ציטטו מאמרים וכתבות
מלבני שנים ,אלא שהקהל הגיב על ציטוטים
אלה בו במקום ,הוכיח בקיאות מפליאה
)שעלתה ,לעיתים ,על זכרונם של חברי ה
מערכת עצמם(.
השאלות והטענות היו מגוונות מאוד ,נג
עו בכל שטחי־ד,פעולה של העתון .למשל:
© ״האם נכון כי הצעתם מחיר גבוה ל
משה פליישר עבור סיפורו?״ )תשובה :לא
הצענו שום מחיר(.
 #״האם החלק הקל של העתון אינו
מפריע לציבור המשכיל להתייחם כיאות ל
חלק הרציני?״ )תשובה :השאלה אינה מע
שית .אין טעם לשאול אם העולם הזה
יהיה טוב יותר בלי ההלק הקל ,אלא צרי

רים שליליים ,ולא על דברים חיוביים ?״
)התשובה ,בין השאר :העולם הזה מקדיש
חלק ניכר מעמודיו לתיאור דברים חיוביים.
אולם חלק זה נשכח במהרה ,כי בשטח זה
אין העולם הזה שונה בהרבה משאר עתוני
המדינה .אך כאשר העולם הזה חושף צדדים
שליליים ותוקף פגמים ,הוא בולט תמיד ב
ראש המחנה ,ואין לו תחליף .על כן נזכ
רות כתבות אלד ,יותר משאר ד,הומר(.
© ״האם מוכן העולם הזה להכות על
חטא בגלל עמדתו בשאלת אלג׳יריה ,לאור
המציאות כיום?״ )תשובה :כן .אנחנו מוכ
נים להבות על חטא על כי לא הלכנו ב
אותה דרך בעיקביות ובתקיפות קיצוניות
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ציסם

ב ס ק ר .אחה׳־צ ובערב

עכרית ,אנגלית ,צרפתית ,גרמנית

״כעד ! ״ הסטודנט הערכי עלי רא&ע
מנן בלהט על קו המערכת .לידו
מיכאל תמרי ,שהשתתך גם הוא.

,,נגד !־״ חכר תא מפא״י ,נחום אור־
לנד ,תוקף את המערכת ,טוען
סי היא סובלת מתסכיך־נחיתות.
בים לשאול אם העולם הזה יוכל בכלל
להתקיים כעתון בלתי־תלוי בלי החלק ה
קל .בתנאי הארץ ,לגבי עתון שאינו ניוון
מתקציבים מפלגתיים ,אין האחד בלי השני(.
© ״מדוע כתבתם בהתלהבות על מיבצע
מיני למחרת היום ,ושללתם אותו בחריפות
כעבור שנתיים?״ )תשובה :העולם הזה הפ
ריד בפירוש בין המיבצע המזהיר של חיילי
צה״ל ,שרק מילאו פקודה ,ובין ההנהגה ה
מדינית ,שנתנה את הפקודה .מן הרגע ה
ראשון שיבח העולם הזה את הביצוע ה
צבאי ,גינה בחריפות את המיבצע עצמו מ
בחינה מדינית(.
© ״למה כתב העולם הזה על התאבדותו
של יונתן גלילי?״ )תשובה :טיפלנו בפרשה
זו בצורה מאופקת ,שקטה ובלתי־סנסציונית.
גם במיקרה קיצוני וכאוב כזה ,מתנגד ה־
עתון לכל קשר של השתקה( .נושא זה
עורר ויכוח ממושך וחריף.
 9״למה כותב העולם הזה רק על דב־
■העולם הזה  325ו

הרבה יותר .ולא הצלחנו למנוע בעד ממ
שלת ישראל להפוך את אלג׳יריה החדשר,
לאויבת ישראל(.
כמד ,פעמים במשך הערב כבו האורות.
מייד פרצו הסטודנטים במקהלה מדברת:
״מנגנון החושך! מנגנון החושך!״
★
★ ★
מארחינו התחייבו כלפי הנהלת הבניין ל
סיים את ד,אכפה בשעה  11בדיוק .כמה
דקות אחרי שעה זו תבע מנהל הבית לקיים
התחייבות זו ,ניתקל בתגובה נזעמת של
הקהל .היה ברור לגמרי כי הקהל מוכן
להמשיך בוזיכוח עוד כמה שעות — ואומ
נם נשארו כמה וכמה שאלות חשובות ללא
בירור ממצה) .אולי עוד תהיה הזדמנות ל
הקדיש ערב שני לנושאים אלה ,ובעיקר
לעמדת העתון בבעיות המרחב ,שנסקרו רק
בריפמף(.
אינני יודע אם שיכנענו מישהו באותו
ערב ,ואם רכשנו ידיד אחד נוסף .אולם דבר
אחד הוכה בעליל :ציבור הסטודנטים צמול
לוזעולם הזה יותר מאשר לכל עתון אחר —
להוציא אתי מארחנו היקר ,פי האתון ,ה
טוען בצדק בי הוא העתון הבלתי־תלוי ה
יחיד במדינה ,זולתנו.
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