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הצביע, שהצביע מי חלפה. הסחירות מערכת

 — הרגיל למסלולם שבו החיים נכנס. לכנסת שנכנס מי
חדשות. בשבועון בדרכו, ממשיך הזה והעולם

 שבועון של הראשונה חובתו שכן קל. תפקיד זה אין
 בתנאי לעמוד הצלחתנו האובייקטיביות. — היא חדשות

 להעולם שנתנה היא זו, מערכת הוקמה בו היום מן זה,
 והם — אוייבינו גם והעיתונאי. הציבורי כוחו את הזה
אובייק הוא הזה שהעולם בעובדה הכירו — חסרו! לא

החדשות. כל את החדשות, את מגיש טיבי,
 בלתי־תלוי, מעיתון שעברו. בבחירות משהו השתנה לכאורה,

 יושב הראשי שעורכו לעיתון הזה העולם ופך וביקורתי לוחם
 חדשה. פוליטית תנועה של משמה כחלק נכלל שמו ואשר בכנסת,

 אובייקטיביים?״ להיות עוד יכולים אתם ״איך אותנו: שאלו רבים
איזושהי של מלידתה שונה היתד, החדש הנוח לידת כי — יכולנו
 ביטאון הפך לא הזה שהעולם ומפני בעולם; או בארץ מיפלגה

 מיפלגה. הוליד שעיתון המודרנית, בהיסטוריה תקדים אין מיפלגתי.
 במינם: מיוחדים העיתון לבין התנועה בין היחסים גם היו לכן

 הזה. העולם כעורך שעשה מה בדיוק עשה כחבר־רכנסת אבנרי אורי
 מעל ביטוי לידי שבאו עקרונות אותם מאבקים, אותם דיעות, אותן
 ביטוי לידי האחרונות השנים ארבע במשך באו הזה העולם דפי
 צריד היה לא הזה העולם הכנסת. של הנואמים דוכן מעל גם

לכנסת. אורי של בחירתו בגלל מתוכנו או ממתכונתו דבר לשנות
 הגופים שני של עצמאותם את להפגין כדי גלוי מאמץ גם עשינו

 הפרת־ בכנסת הסיעה פעולות על הדיווח את והתנועה: השבועון —
 מהם שחלק עמודים, מיספר לעיתון הוספנו העיתון. חלקי משאר
 את להציג אומנם היה אפשר אבנרי. של לבוחר לדו״ח הוקדש
 — כזה היה אומנם והוא — מעולה עיתונאי כחומר לבוחר הדו״ח

 אפילו יוכל שלא מנת על אבל המערכתי. החומר מן כחלק ולהגישו
 כאילו או העיתון, חלקי יתר קופחו כאילו להרגיש אחד קורא

 הורגל שהוא החומר חשבון על מיפלגתי חומר לקרוא לו נותנים
מוג למיסגרת הסיעתי הדו״ח הכנסת על הקפדנו שנים, במשך לו

ונפרדת. דרת

שנים 1אובו מאזן ^
 בשבועון — ומקבילה כפולה פעולה של שנים ארבע אחרי

 ת. יכ _ התנועה של לא המאזן. את לעשות לנו מותר — ובכנסת
השבועון. של אם כי — התנועה וחברי הבוחרים עשו הזה המאזן
 הסכימו שלא רבים הראשון. יומו מאז קראו, הזה העולם את

 הסכימו שלא כאלה גם אותו קראו בו. המובעות הדיעות כל עם
 קוראים, עש פגישות מתוך זאת יודעים אנו דיעותיו. מרבית עם

 נבחר אבנרי שאורי אחרי גם למערכת. שהגיעו המכתבים ומתוך
 קהי* המשיך חדש, כוח — הזה העולם תנועת והוקמה לכנסת,
 המפלגתית ,שחייבוהו־1 מבחינת מגוון, להיות הזה העולם קוראי

הפוליטיות. ודיעותיו
 לריעות מעבר כי המערכת. הצלחת עיקר את רואים אנו בזה

 אינפורמציה ביותר: חיוני שירות הזה העולם מספק פוליטיות,
 רחדשות את מוסרים אנו אחרים. בעיתונים אותה למצוא שאין
חשבונות. לערוך בלי

 מכיוון עיתונאית, עבודה של זד, סוג לספק יכול הזה העולם
 מאחורי ו־דיעות חדשות למסירת בנוי לכל ומעל כל קודם שהוא

 או שניים רק חלקית עוסקים שלו הסוליטי־הרעיוני בצד הקלעים.
 תפקיד ממלאים המערכת חברי יתר כל העורכים. מבין שלושה
אחרים. או אלד, פוליטיים לרעיונות קשר כל בלי טהור, עיתונאי

 הפולי- לדיעותיו שואלים שאין הזה, העולם במערכת ברזל כלל
 בניגוד חבר־מערכת. שום של המיפלגתית להשתייכותו או טיות

 להצהיר נדרש המערכת מחברי איש אין מפלגתיים, לביטאונים
מיפלגתית. להנהגה או מדיני לקו נאמנות

המשיט! ״חמשינו! *
 זה. כלל הופר לא האחרונה, מערכת־הבחירות כדי תוף גם

 לבין התנועה, של הבחירות מטה בין מוחלטת הפרדה על הקפדנו
השבועון. מערכת
 והעולם הזה, התעמולתי החלק גם נעלם הבחירות, משחלפו עתה,

 מחשבה להתוויית אינפורמציה, למתן קודש כולו יהיה שוב הזה
 נקודות על אור להטלת ציבוריות, שערוריות וחברתית, מדינית
בחיים. ומבדרים יפים דברים אותם להצגת וגם — אפלות
 השבועון אל שיחסם מניח אני הקוראים, מכתבי לסי לדון אם

 לדיעות להסכים ימשיכו רבים ישתנה: לא מרכיביו, כל על המסויים,
 גם אינפורמטיבי כלי בו יראו אחרים בו; המוצגים ולעקרונות

 אותו לקרוא ימשיכו אף אחרים הרעיונות; עם להזדהות מבלי
הרעיוני. לתוכנו חריפות מתנגדים שהם למרות ממנו וליהנות

הבאים: הקוראים שלושת השבוע שכתבו כפי או,
 יותר הכנסתם שלא מאוד חבל ״חבל, מחולון: חסין, שמואל #

 ובכנסת. בעיתון — להימשך חייב המאבק אבל לכנסת. אחד מח״ב
המשיכו!״ המשיכו!

הענ כל האמת, את לכם ״לומר מתל־אביב: פרנקל, דרורה #
 — תחליטו אותי. עייפו ובחירות ושלום ערבים על האלה יינים

 מכיוון ר,עולב. את מתקנים שאתם או עיתץ, מוציאים שאתם או
 בהחלט אבל העולם. את לתקן מסוגלים אתם אם יודעת שאינני

 לכם מאחלת אני — טוב עיתון להוציא מסוגלים שאתם משוכנעת
השני.״ הדבר את

המח לתבוסתכם בקירבי עולץ ״ליבי מגבעתיים: משה, ב. #
 הגדולים ומעוזיכם כפר־קאסם כמו הערביים בכפרים אפילו פירה.

כליל!״ נכשלתם
 מאוד חשובות היו לכנסת הבחירות שתוצאות מובן

 וליד פחות. לא ישובה אחרת קלפי יש אבל בעינינו.
די מצביעים זו קלפי ע מ ו ב  העולט קוראי רבבות ש
 בשבועון אימון לתת אם שבוע מדי מחליטים הם הזה.

 שבוע זד, באימון לזכות נשתדל אנו לא. או המסויים
שבוע. אחרי
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