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חדש כוח — הזה העולם תנועת *
תיכון! תלמיד

הממ דמות נקבעה בהן האחרונות, בבחירות להצביע יכולת לא
מדי. צעיר היית הנוכחית. שלה

 דמות על במאבק להשתתף — חייב ואתה — יכול אתה אולם
הדמוקרטיה. למען במאבק השלום, על במאבק המדינה,

, המתנהלים אלה, מאבקים ו י כש  המדינה דמות את יקבעו ע
. ר ח מ
ה כאשר שלום או מלחמה תנאי ׳ישררו אם יקבעו הם ת  תתגייס א

לצה״ל.
 בבוא משפחה ולהקים להתפרנס תוכל תנאים בא־לו יקבעו הם
היום.
חייך. את יקבעו הם

 - לך קוראים אנו לכן
ום השתתף !אלה במאבקים הי

 היא צעירים. של תנועה היא חדש כוח — הזה העולם תנועת
 היה אבל קטן. אחוז זהו ישראל. מבוחרי וחצי אחוז סביבה ליכדה

 אחוז לה היה הצעירים. הבוחרים בין גדול יותר הרבה אחוז לה
 יום בגימנסיות, שנערכו ובבחירות־לדוגמה בצה״ל. גדול יותר עוד

 והיתה הקולות מכלל 150/0ל־ קרוב קיבלה לכנסת, הבחירות לפני
בגודלה. השלישית המפלגה

 את גם השמע בציבור. בעיתון, בכנסת, דברנו את משמיעים אנו
 הכפייה קנוניות עסקני ומלחמה, שוחרי־סיפוח נגד איתנו פעל קולך,

הדמוקרטיה. נגד המזימות חורשי הדתית,
שלך. השתתפותך דרושה אלה כל לשם

 עם ת״א ,73 הירקון רח׳ מנדים״, ב״מיני תיערך ראשונה פגישה
בערב. 8.30ב־ ,18.1.70 א׳, ביום אבנרי אורי ח״כ

כמוך! החושבים חבריך את והבא אלינו בוא

ר, ד ס ב  אב, מזדעזעים, או נהנים קוראיכם כותבים. אתם אז ״
בכלל?״ בזה מתחשב מי לזה? יש ערך איזה

 בעבד בתדירות. שומעים שהיינו המקובלות הטענות אחת זוהי
 העולם דפי על מרעישים גילויים זו. בטענה אמת של מידה היתד,

 מינהג נוהגים היו בדבר הנוגעים תגובה. ללא נשארים היו הזה
לסדר־היום. עליהן ועוברים נגדם ההאשמות מן מתעלמים בת־יענה,

 יסודית תמורה חלה הזה, להעולם בכנסת נציגות קיימת מאז
 בעיתון. המתפרסמים גילויים אל ומוסדות גופים אישים, בהתייחסות

 פוליטית נציגות רק אינה בכנסת הזה העולם נציגות כי הידיעה
 לפירסומי כי הידיעה העיתון; של ייצוג מהווה גם אלא תנועה של

התמורה. את חוללו אלה — פרלמנטרי המשך גם יש הזה העולם
 ב־ שעסקה ),1688 הזה (העולם המשתמט הרופא מסוג כתבה

 בתל-אב־ב הרופאים של השתמטותם — אזרח לכל הנוגעת בעייה
 מספר כעבור בעבד נשכחת היתד, — חולים אצל מביקורי־בית

 נציגי כי הידיעה -עצם כיום, תגובה. ללא מתפרסמת שבועות,
 ה־ את יעלו בעיתון, בפירסום יסתפקו לא בכנסת הזה העולם
מיידיות. תגובות לעורר כדי בה היה בכנסת, לדיון בעייה

 קופת־חולים מרכז חבר של היתד, הראשונה הפומבית התגובה
 מגן עם עתה דנה קופ״ח כי הצהיר הוא גראייק. שלום הכללית,

 הוא הלילה. בשעות רופאים תורנויות הרחבת בדבר אדום דויד
 המיקצוע־ת האתיקה כללי אחרי מילאו שלא רופאים כי גם הודיע

 ובעונשים בקנסות ויוענשו הוענשו לביקורי־בית, לבוא וסירבו
הרפואית. מעבודתם להשעייה עד יותר, חמורים

ה פירסום בעקבות לבעייה התעוררו אחרות קופות־חולים גם
 שיסרבו רופאים נגד צעדים ׳נקיטת כיום שוקלים מהן בכמה כתבה.

 ההסתדרות מחברי כמה חולים. של דחופות עזרה לקריאות להיענות
 ההסתדרות בוועידת הבעייה את להעלות עומדים בישראל הרפואית
בקרוב. שתיערך

רואש־חעועצה מכקח^
 העולם גילויי בעקבות גם ננקטה פחות לא מהירה תגוכה

 בראשותו בית־שאן, עיר־הספר במועצת השחיתות שערוריות על הזה
 המועצה ראש כי העובדה ).1687 הזה (העולם מחלוף יעקב של

 את מנהל מטעמה ששר מפלגה אותה המפד״ל, נציג הוא בבית־שאן
למחלוף. הפעם הועילה לא משרד־הפנים,

 לבית־ מיוחד מפקח למנות החליט כי השבוע הודיע משרד־הפנים
יתיר ולא העיריה של הכספיות הפעולות על עין שיפקח שאן,

 של התיכון תלמידי מועצת
חדש כוח — הזה העולם תנועת
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שעות 24 שלך הטלפון לשיחות העונה האוטומטית המזכירה — כמובן
ביממה.

שיחות ביקורת מכשירי *
טלפון מגבירי *

244118 טלפון תל־אביב, ,18 עליכם שלום רחוב דוקטור, רדיו

מהלוף ראש־המועצה

 זה צעד כי הודיע משרד־הפנים אישורו. ללא כספית הוצאה שום
בעיתונות״. ״פירסומים ועקב אליו שהגיעו תלונות בעיקבות ננקט

 שערוריית על בעיתונות היחיד שהפירסום אמנם ציין לא איש
 במיקרד, התגובה עצם אבל הזה, בהעולם היה בבית־שאן השחיתות

לתשומת־לב. ראויה זה

^ להעלים נותנים לא:
 נותנת בכנסת הזה העולם נציגי שנוכחות אחרת אפשרות

 מנסים שונים שגורמים עובדות הציבור לידיעת להביא היא לנו,
מ וייצמן עזר האלוף התפטר כאשר למשל, כך, מעיניו. להעלימן
 התחוללה גח״ל, מטעם לשר־ד,תחבורה להפוך כדי במטכ״ל, תפקידו
 הפעם בממשלה, לשר בצד,״ל נוסף אלוף של מינויו סביב מהומה
בגח״ל. הליברלים חטיבת מטעם
 ״ליל הכתבה היתד, אז לך לספר היה יכול הזה שהעולם מה כל

 ביטחונית ״אישיות על דובר בה ),1685 הזה (העולם הגנרלים״
כשר. למנות רצו אותה בכירה״,

 לשריד,ביטחון, אבנרי אורי שהגיש שאילתה בעקבות השבוע,
 שרון, אריק באלוף אז: המדובר היה במי לדעת סוף סוף יכולת
הדרום. פיקוד כאלוף מונה אחר־כך קצר שזמן

1689 הזח העולם2


