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 להפליא; וקלים חמים מאקדילו דושקס חורף לבני
 מתיבשים לכביסה, קלים צורתם. מאבדים אינם
לגיהוץ. זקוקים ואינם מהד
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18 בצלאל

 כשהעורך עכשיו, מסתדרים אתם ״איך
 לנו, מוצגת זו שאלד, בכנסת?״ עסוק שלכם

ללא־ספור. פעמים האחרונים, בשבועות
 מה אין להפליא: פשוטה היא התשובה

 השבועון של בסדרי־ר,עבודה כי להסתדר.
 תפקידים העברת זולת שינוי, שום חל לא

לאיש. מאיש מסויימים
ה של ,בסדרי־ר,עבודה חל היחידי השינוי

 העחון. על לטובה השפיעו והם עצמו. עורך
★ ★ ★

ה עבודת את לתכנן מישהו רצה אילו
 עבודת עם מושלם באופן שתתמזג כך כנסת

סד להנהיג היה יכול לא המסויים, השבועון
יותר. טובים רים

 השוטף הגליון לגבי העורך של עבודתו
 ביום כלל, בדרך נסתיימה, הזה העוקם של
 יוצאים־מן־הבלל, ממיקרים חוץ בשבוע. ב׳

 ה־ של הבולל התיכנון זה במועד מסתיימים
 ההנחיות קביעת בו, השטחים חלוקת עתון,
 מכאן בו. שיופיעו השונים הנושאים לגבי

ה לגבי עבודת־הביצוע רק נמשכת ואילך
שנקבעו. ההנחיות פי על האקטואליים, נושאים

 אחרי־ ב׳ ביום מתחילה הכנסת עבודת
 כלא חבר־הכנסת עסוק רגע מאותו הצהריים.

ה לימוד והוועדות, המליאה בישיבות הרף
 וכדומה. והשאילתות הנאומים הכנת חומר,

אחרי־ד,צהרים. בשבוע ד׳ יום עד נמשך זה
מתחי הזה העולם של הבא הגליון הכנת

 הצהדיים, אחרי ג׳ ביום כבר למעשה, לה,
ה הגליון של הסופית השלמתו עם מייד

 על היא אף כמובן מתבססת זו הכנה שוטף.
לשל עוברת היא ארוך־טווח. מוקדם תיכנון

בצהריים. ד׳ ביום המעשיים בים
 במשך זה. את זה הדברים שני חופפים כך

ה בשני העורך עוסק ימי־השבוע, שבעת
 זה. בתוך .וזה זה, אחר בזה — תפקידים

 אך — פרטיים לחיים זמן נשאר לא אומנם
מקופחים. תמיד ממילא היו אלה

ל עתה להתפנות לו קשה אחר: קורבן
 לתפקידיו: במישרין קשורים שאינם עניינים

 כל בכתב. ולפניות לסימפוזיונים להרצאות,
ב לדבר להתייחס מתבקש מכך, שנפגע מי

ובסלחנות. סובלנות __* * *
 של — תפקידים שני למלא קל שלא מובן

 אחד שכל — סיעת־יחיד ושל עתון עורך
ולמעלה מלאה עבודה בבחינת הוא מהם
 מבחינת שגם מפני רק אפשרי הדבר מזה.

 הם להיפך: ביניהם. סתירה כל אין התוכן
לגמרי. זה את זה משלימים

ב נעשה אמרנו: במלחמת־הבחירות עוד
 על נלחם בעתון, שעשינו מה בדיוק כנסת
 זוהי ישתנו. האמצעים רק הדברים. אותם

עצמו. המאבק שינוי לא המאבק, חזית הרחבת
חבר במציאות. עתה התגשם זה דבר
ה אותם על בכנסת מדבר אבנרי י,כנסת
עלי לכתוב רוצה הזה העולם שעורך דברים

ש הדברים באותם בכנסת מטפל הוא הם.
 את לומד הוא בעתון. בהם מטפל היה הוא

 הנושאים. באותם מתעמק הוא החומר. אותו
שונות. בצורות רק — דרך באיתה מגיב והוא

ברכה: גם בשינוי יש העתון, מבחינת
חשוב. מקור־אינפורמציה היא הכנסת •

בכנס־, הדיונים לתוכן דווקא אינה הכוונה
כצומת־תקשורת הכנסת למעמד אלא עצמה,

של החדש תפקידו מעשיר ממילא פוליטי.
 את המזינה האינפורמציה מעגל את ד,עורך
העתון. תיכנון

 נושא גם היא כשלעצמה, הכנסת, •
 ?א קודמות בשנים עתונאי. לדיווח חשוב
 הכנסת, בסיקור תפקידנו את למלא יכולנו

המו טכניים מכשולים דרכנו על הוערמו כי
מע לכתבנו ניתן לא שונות באמתלות רים.

 מלאות, בזכויות פרלמנטרי סופר של מד
 ועוד בתא־העתונאים, מקום לו הוקצה לא

מש בצורה — זו בעיה נפתרה עתה ועוד.
 השבועון של הפרלמנטרי הכתב ביעי,־רצון.

המליאה. באולם יושב המסויים
 רבה תועלת העתון עבודת מביאה מאידך,

 מנגנון כל, קודם הוא, העחון כי לסיעה.
תוצ עובדות. ולבדיקת אינפורמציה לאיסוף

 אוטומטית עומדת זה מנגנון של עבודתו את
ה שחיתות בחקירת החל — הסיעה לרשות
מש מצב על בדיווח וכלה למשל, ספורט,

כהן. אלי פחת
 כי בטענה התנחמו העתון מיריבי כמה
 בלתי־ עתון מלהיות הזה העולם יחדל מעתה
ב סיעה עם קשר לו שיש מאחר תלוי,
 מהות את הבין לא כך, שחשב מי כנסת.
הסיעה. ומהות העתון

 כוח — הזה העולם תנועת וגם — שניהם
 כגורם הארץ רחבי בכל עתה הקמה חדש,

 הדברים מהלך על חותמו את שיטביע ציבורי
קו אותו של שונות יחידות אלא אינם —

כל אינטרסים אין מהן לאחת אף מנדו.
במישהו. או במשהו תלות היוצרים כליים

 או במפלגות מתקשרת אינה מהן אחת אף
 אחת כל יחד, כולן המישטר. של באירגונים

 המאבק אותו את ינהלו שלה, הטבעי בשטח
 בו עומד המסויים שהשבועון המאבק —

שנים. וחצי 15 מזה
 כי — תיאוריה בגדר עוד אינו זה כל

עמו מעל גם במציאות, בכך להיווכח אפשר
 מסכימים הקוראים בי נראה עצמו. העתון די

 שוב חלה הבחירות מאז כי — זו להערכה
בתפוצה. ברורה עלייה

★ ★ ★
 היא, המסויים לשבועון הקוראים נאמנות

 הקורא של וסיפורו הדדית. מיקרים, בהרבה
יוכיח. אל־אסד, דיר מהכפר דבאח, שוקרי

ה מתומכיה שהיה ,21 בן צעיר שוקרי,
 חדש כוח — הזה העולם רשימת של פעילים

ה מימי באחד טרמפ, תפס ,ערב־ה,בחירות
 מבני־כפרו, אחד של בטנדר שעבר, שבוע

לעכו. איתו להגיע התכוון
ה לכפרים הציבורית שהתחבורה מכיוון
 היה ביותר, היעילות מן אינה בגליל ערביים

 עמוס שהיה הטנדר, גבי שעל טבעי אך זה
טרמפיס עוד הצטופפו וירקות, פירות ארגזי
החוק. לפי המותר מן למעלה טים,

 הדרך אם על קלה, שעד, כעבור ואומנם,
 הטנדר, את ניידת־משטרה השיגה צפת,—עכו

 הרשיונות. את לבדוק ניגש משטרה וקצין
 המותר, על עולה הנוסעים מספר כי כשנוכח

 על באצבעו הורה פרצופיהם, את בחן
 עליו ופקד שוקרי,
 רישום אחרי לרדת.

 לנהג התיר הדו״ח,
ח בדרכו, להמשיך

 את להשאיר שב
 אך בדרך. שוקרי
ויתר. לא שוקרי
או הורדת ״אם

״או לו, אמר תי,״
 לעצור גם תוכל לי
טרמפ?״ לי

הי הקצין תשובת
 ״סתום מפתיעה: תד,
 המלוכלך הפה את

אתכם!״ מכיר אני חוצפנים! כולכם שלך.
 כי בנימוס, לקצין ענה אך נפגע, שוקרי

לדבריו. פומבי לתת •דאג
 הקצין, ענה עלי!״ לאיים מעז גם ״אתה

אוחי!״ תפחיד ״לא
 שוקרי את תפס דבריו, את להוכיח וכדי

 ״אתה לניידת. אותו השליך ובידו, בצווארו
 לך יהיה ואחר־כך במעצר, שעות 24 תשב

איים. קצין,״ העלבת על משפט
 לקצין הבטיח דבריו, עד שוב חזר שוקרי

בעתון. תפורסם התנהגותו כי
 העולם ״אולי הקצין, שא? עתון?״ ״איזה

הזה?״
 למערכת, אגש הזה. העולם בדיוק ״כן,
העניין!״ את ואתאר

 ואת התנהגותו את הקצין שינה לפתע
 תעו־ את לשוקרי החזיר הוא דבריו. טון

 רגעים כמה ממנו לקח אותה שלו, דת־הזיהוי
 וביזבז במקום, בו אותו שיחרר לכן, ,קודם
 לו לעצור כדי היקר מזמנו דקות כמה

 קפה, לכוס להזמינו גם שכח לא הוא טרמפ.
שרותו. למקום שייזדמן במיקרה

להו כדי במערכת, שוקרי הופיע השבוע
 מבלי לו, שהענקנו החסינות על לנו דות

מראש. כך על נדע שאף

הזה העולם לקוראי
 כל של המתמדת ההתייקרות

 כל את הכריחה הוצאות־הייצור
 את השבוע להעלות העתונות
מחירה.

מחי את העלו עתוני־הבוקר
 עתוני־הצהריים .207ב־ס ריהם
.35ב־£ל מחיריהם את העלו

 נאלצת הזה״ ״העולם מינהלת
 כדי המחיר, את להעלות היא אף

 זו העלאה זו. בהתייקרות לעמוד
.20סב־ס/ תסתכם

בש החל הגליון, יעלה לפיכך
 לא הדבר אגורה. 120 זה, בוע

 לתום עד המנויים, על ישפיע
תקיפת־חתימתם.

ה כי מקווה הזה" ״העולם
הכר להעלאה יתייחסו קוראים

הרגילה. בהבנתם זו חית

ז 479 הזה העולם2


