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 הארץ: של המצויינת ההגדרה לפי הצנזורה.
 הצנזורה.״ של ״כלי־עזר

 רק קיים היה כאשר המצב היה זה אם
 המצב יהיה מה — העתונים״ עורכי ״ועד

ה הממונות׳ מועצת לפעול תתחיל כאשר
 בהא־ העתונות״ ״מועצת לעצמה קוראת

 להיפך או דרכיה, את תשנה האם הידיעה?
ל יותר עוד יעילה גושפנקה תיתן —

 חיוניות, ידיעות להעלמת הצנזורה, פעולת
העתונות? חופש לצימצום

 לפעול, יכולה אינה אמיתית דמוקרטיה
 חופשית. עתונות ללא אחד, ליום לא אף

 למנגנון הדמוקרטיה דומה זה, חופש בלי
 מרכזי. בורג ממנו שהוצא מסובך,

הסמוייה, לדאגה מקום ויש יש כן על

מצ אנו הארץ. של קטע באותו המשתקפת
זו. לדאגה טרפים

★ ★ ★
 באה לכך, נוספת בהוכחה צורך היה אם

ו החדשה לשון־הרע חוק הצעת השבוע
אותה. סיפקה
 הכנסת שולחן על כשהונחה שנה, לפני
 כי יוזמיה הסתירו לא המקורית, ההצעה
השבו פי את לסתום היא העיקרית הכוונה

 מודאגים לעתונאים נאמר כך המסומם.' עון
ה בקאריקטורה דבר גילה כך בחוץ־לארץ,

 זאת קיבלו כך נבון, אריה של מפורסמת
ישראל. עתונאי כל

 מישהו חוכמה. בלי נעשה הדבר אולם
 אח לדפוק הוא שהעיקר ״נכון לעצמו: אמר

 גם נסלק זו בהזדמנות אך הזה, העולם
 לר,צ־ הוכנסו לכן אחרים.״ חשבונות כמה

 העתו־ כלל נגד מזוויעים סעיפים עת־החוק
ועוד. ועוד, עתונאי-חוץ, נגד בארץ, נוחי

 בבחינת ההצעה, בעוכרי היה זה דבר
העו ידידי תפסת!״ לא — מרובה ״תפסת

 נגד שהתקוממו העולם, ברחבי הזה לם
 לא רבת־רושם, בינלאומית בחזית ההצעה,

 ישראל עתונאי בחברת היו הם לבדם. היו
 תחתיה קברה הגדולה הזעקה וכתבי־החוץ.

ההצעה. את
שולחן על חדשה הצעה הונחה השבוע

ב פירוט ביתר אותה ננתח עוד הכנסת.
 לומר יש יוסף דוב של לזכותו היום. בוא

ה ההצעה וכי הבטחתו, את קיים שהוא
 הקודמת. מן פחות בהרבה דראקונית חדשה

 תועבה. היתה האוזנר גדעון של ההצעה
חמור. חוק רק היא יוסף דוב של ההצעה
חי מגלה הראשונה הקריאה כבר אולם

הישר בחוק הראשונה בפעם עקרוני: דוש
 נעשתה כולו) הבינלאומי בחוק (ואולי אלי

 לבין היומית, העתונות בין רישמית הפרדה
 ה־ השבועון קרי: הלא־יומית. העתונות
מסויים.

 ״פורסמה :13 מס׳ הסעיף מתחיל וכך
 ..״ • יומי בעתון למעט בדפוס, לשון־הרע

מיו חומרות הסעיף מטיל זו הקדמה אחרי

היומונים. מלבד — המפרסמים על חדות
 דוב סוד: זה אין זו? הפרדה נולדה איך

 עימם הגיע היומונים, עורכי עם ישב יוסף
 קורא היה אדיב פחות אדם הסכם. לכלל
 של הסכמתם תמורת עיקרה: ״קנוניה״. לזה

 מעמד להם ניתן להצעה, היומונים עורכי
 ובגלוי בבירור עתה נישאר החוד מיוחד.

 כי נניח כן אם אלא — הזה העולם נגד
 עולם נגד למלחמה חוק מחוקקת הממשלה
משרד־הבטחון. ושבועון הקולנוע
 המסויים, השבועון שעורכי מאליו (מובן

 נועדו עצמם המישטר דוברי לדברי אשר
 לא המקורית, להצעת־החוק קורבן לשמש
 על ההתייעצויות מן לאחת לא אף הוזמנו
 פורמלי, נסיון נעשה לא ואף ההצעה, שינוי
 את לשמוע גרידא, החיצוני הרושם למען
והשגותיהם). דעתם

 אך יוסף. דוב את להאשים אין זה בכל
 של דמותה תהיה מה לשאול ואפשר אפשר

 ב־ המתחילה בישראל״, העתונות ״מועצת
זה. מוזר הסכם בצל שלה קאריירה

)1962( ב״דבר״ נבון של הקאריקטורה

מכתבים
 העממית הדמות את שעיצבה היא היא
 הדפוסים את ויצרה הנשיא, בית של

 ,הבית״ אווירת את להבא גם שיקבעו
מוקי על העם, על אהודה כד כל שנעשתה

 ואורחיו חבריו על המנוח, הנשיא של רי!
 בצל הרבה, מי מעט טי ששהו, המרובים

הנשיאה. ואשתו המנוח הנשיא של קורתם
 מעטים, לא מקרים היו שלנו בהיסטוריה

 והמלכה המלך, איש! מקום ירשו שמלכות
 כי תוכיח, אלכסנררה) (שלומית שלומציוז

 מוכשרות נשים היו שנה אלפיים לפני כבר
ישראל. מדינת את לייצג, וביחוד לנהל,
ב אשר הדתיים, החוגים כי מניחות אנו

ב והתחשבות לזכויות מתנגדים כלל דרך
 שאם יכחישו, לא העם, של הנשית מחצית

 זה הרי באומת, חזקה עמדה היום להם יש
 שלוט־ טלכה לאותה הודות מסויימת במידה

 אלכסנדר אישה פטירת לאחר אשר ציון,
 בז־ שמעוז אחיה את החזירה המלד, ינאי
 חדתית־לאו־ (המפלגה הפרושים ראש שטה,
הרוח ההנהגה את לידו ומסרה דאז) מית
והמרינה. העם של נית

 ינאית רחל מרת כי איפוא, סבורות, אנו
נם־ ולאור הבחינות מכל ראויה בז־צבי—

למלא וממלכתי, ציבורי בייצוג נם יונה
ולתפ למופת המדינה כנשיאת תפקידה את

ישראל. ארת
ל הליגה יו״ר מטמון, תהילה
תל־אביב בישראל, נשים זכויות

כגוש הבחור
 כפי בבאד, ואפילו בישו, מבינים אתם

פס על שלכם החיובית בכתבה שהוכחתם
 הזה (העולם באבו־נוש המוסיקה טיבל
 במנצח לאחרונה כשהסתכלתי אכל ).1330
מכסי ״שערות לו היו לא שטדרמז, זיני

ה על שניצח באבו־גוש, והבחור פות״,
אראי. לא שטו בהפסקה, שירה

תל־אביב קוראה,
 כי (אם מבושה מלבינות המערכת שערות
 מכסיפות, שערות כמה יש שטדרמן למנצח

 הבחור הבלונדיות). שערותיו בין החבויות
 גולומב, ״בנאי״) עם (מתחרז הרי היה בגוש

 את תירגם שגם ההגנה, מנהיג של בנו
לעיברית. מגרמנית שירי־הדת

: ה פ י 69041 טלפון ,17 ביאליק רחוב ח
 26337 טל. ,33 יפו רחוב יואל, בית ירושלים:
ב כי א ־ ל  מול ,44 פ״ת דרך שרון, בית :ת
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קורם נפתח
 1963 דצמבר למועד
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לחפיפה שיער מי
 של איכות מוצר

 חביאוקוסמטיקאי
רובין אלכסנדר ד״ר

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אותו
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