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ת ל י ה ת ע ב בו ש ר, ה ב ע  מחלת התפשטות הסתמנה כאשר ש

 במים־ ישראל אל הירוק, לקו מעבר המערבית, מהגדה השפעת
 סיפור להכין כיסלו ציפורה הכתבת על הטלנו מגיפה, של דים
ומשרד־הבריאות. הרופאים בעיני נראית שהיא כפי התופעה, על

 הסתבר ציפי. לא גם למערכת. הגיע לא הסיפור יומיים. עברו
 מאלה ביקשנו למיטתה. רתוקה בשפעת, בעצמה נדבקה שהיא
לעבו במרץ התגייסה היא המשימה. את עצמה על שתקבל זוהר

 38״ עם שוכבת ״מצטערת. טלפונית: הודיעה היא למחרת דה.
״שפעת חום. . .  השבוע להיות שמוכרח ברור היה עכשיו .

 פגעה כיצד מהכנסת לדווח הבטיח כהן שלום המגיפה. על סיפור
 לברר התחילה מוסינזון שולה והכנסת. המימשל באנשי השפעת

הישראלית. החברה בחוגי בשפעת נפגע מי
בהם. גם פגע ההונג־קונגי הנגיף למערכת. הגיעו לא דו״חותיהם

לפ אבל זה. בגליון תמצא לא השפעת מגיפת על סיפור לכן,
 להבטיח שהצליחו בריאים מערכת חברי כמה עדיין נשארו חות

במועדו. ייצא זה שגליון

נוסו לתרתיב נניעה̂ 
י נ פ ע, ל בו  נהרגו סואץ, תעלת ליד מצרי מארב בפשיטת ש

בשבי. המצרים ע״י נלקח אבידן, דן סגן נוסף, חייל חיילים. שני
 אמנת מתקנות המצרים התעלמו בהם קודמים, במיקרים כמו
 הירשו לא עליה, חתומים שהם לשבויים, להתנהגות ביחס ג׳נבה

השבוי. עם להיפגש הבינלאומי האדום הצלב לנציג המצרים

טיסו שעוני
בכדורגל הלאומית לנבחרת

י! א׳) (יום אתמול שלחה בישראל טיסו חברת הנהלת
 י! — באוסטרליה הכדורגל משחק תוצאות הוודע עם — )|

|! הלשון: בזו שלנו הלאומית לנבחרת מברק ![

 !> במקסיקו הגמר למשחקי לעלייתכם ״ברבות !!
 ![ שעון — מהנבחרת אחד לבל פרט נקודה |!
" י! רל! טיו סו !; טי

ן ו ט י ה ד
ישראל של והבידור הפזמונים עתון

ע י פ ו 6 11 י ל ג ה
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 הישראלי הפזמון אשפי של ממטבחם סודות !טבעי בגודל
 אילן ז אייבי של השלום לספינת מצפה מה ללהיטים מילים

 ג׳ז מהו + קלירווטר קרידנס להקת של ענק תצלום + ואילנית
פרסים. נושא ושעשועון תחרויות ז תימני

 הבינלאומי הצלב־האדום שילטונות בפני ישראל מחאת אם ספק
האחרו הישראליים השבויים שני כלפי המצרים של התנהגותם על

המצרים. על רושם שהוא איזה עשתה על־ידיהם ששוחררו נים
לשלהם. דומה גורל מצפה אבידן שלדן הוא ודאי כימעט

 דמשק חטופי בפרשת שבועיים לפני ממשלת־ישראל של כניעתה
 חסרת־אונים כיום אותה השאירה והמצריים, הסוריים לתכתיבים

 בידי הנמצא השבוי אל אנושי יחס ולאבטחת לשיחרורו לפעול
בפירסום להרבות השילטונות נמנעים מובנות מסיבות המצרים.

נוספת בפעם כיצד להבין קשה אולם בארץ. זו חטיפה על פרטים
 ולהזעיק העולמית דעת־הקהל את מלעורר ממשלת־ישראל נמנעת

אנושיים. עקרונות של זו גלוייה הפרה סביב העולם מצפון את
אבידן דן את מכיר שאני העובדה סמך על רק זאת מציין איני

אלא זו, מעובדה נובעת אינה לגורלו החרדה רבות. שנים מזה
 בפרשת שלמדה הלקח אחרי ממשלת־ישראל של שתיקתה מעצם
 משאירה הפעם שגם מהרושם להשתחרר אי־אפשר דמשק. חטופי

שלהם. לתכתיבים מחכה המצרים, בידי היוזמה את הממשלה

1131 דו״ח^
 ״דו״ח אבנרי, אורי של מדורו מילא שנים ארבע במשך

 בית־המחוקקים את קירב הוא בעיתון. חשוב תפקיד לבוחר״,
 רבת־ מלחמת־היחיד אחרי לעקוב להם עזר קוראים, לרבבות

השישית. בכנסת שלו המתח
 היו מיגרעות. כמה הדו״ח פירסום של זו לצורה היו אולם
 המסויים. השבועון את לא אך — הדו״ח את לקרוא שרצו קוראים

 את לא אך — המסויים השבועון את לקרוא שרצו קוראים היו
 את לשלוח ביקשו אך שניהם, את לקרוא שרצו והיו הדו״ח.
מידיהם. העיתון את להוציא מבלי — לידידים עצמו הדו״ח

הבחי אחרי בעיתון עתה מחוללים שאנו השינויים במיסגרת
 לדעת שנוכחת כסי מקורית. בדרך זו בעיה לפתור החלטנו רות,

 נפרד, דף על עתה הדו״ח מודפס האחרונים, השבועית בארבעת
תשלום. ללא גליון לכל המצורף אחר, בצבע

 מי לכל קריאתו, אחרי הדו״ח, את למסור תוכל זו, בצורה
 נוספים חוגים להעמיד נועד הדו״ח לדעתך. עניין, בו למצוא שיכול

 המתאימה היא זו וצורה ומעשיו, החדש הכוח פעולות על וחדשים
הדו״ח. של נוספים עותקים לקבל יכול שמעוניין, מי ביותר. לכך

 מתעניינים שאינם קוראים, אותם את מכריח הדבר אין מאידך
 תוספת־חינם, הוא הדו״ח דף עליהם. לקרוא החדש, הכוח במעשי

< לסל. אותו לזרוק יכול שרוצה ומי
 היה הזה העולס כי העובדה את להמחיש גם באה ההפרדה

 פוליטית תנועה שום של ביטאון שאינו בלתי־תלוי, עיתון ונשאר
 מאבק לשם עורכיו על־ידי הוקמה אשר התנועה של לא גם —
שמו. את והנושא דיעותיו, על

 והיא החוץ, מן הוראות שום מקבלת אינה המערכת
עניין. בכל ודרך־הטיפול הקו על בעצמה מחליטה

 אבנרי, אורי על־ידי הדו״ח ייכתב לנסיבות, בהתאם
 תתנוסס הכותב חתימת זכרוני. אמנון או כהן שלום
כבעבר. אותך, לרתק שיוסיף מקווה אני שבוע. בכל עליו


