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 קר א רנט

רכב השכרת
 פולקס- של ההשכרה תחנות רשת
 מקרית- משתרעת קר א רנט רוגן,

 25מ- אחת בכל אילת: ועד שמונה
 לרשותך עומדות ההשכרה תחנות

מסח פרטיות, פולקסווגן מכוניות
 סוכנות אל פנה ואוטומטיות. ריות

הקרו פולקסווגן מוסמך מוסך או
אליך. בים

קר. א רנק פולקסווגן נהדר, רעיון

המורחבבוטיק

 בלעדיים דגמים שפע מאגגליה ייבוא שמלווג נחר
 ההרחבה לרגל * ״מפחידים״. לא עחירים

לבל שי-חינם ומתנות. לבוש ניזרי
שמלה. קונה

 העיר, במרכז נמצאים לא אנו
בקניה,מאד משתלם הקטן המרחק אך
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ם ת א ש פ ון חי לי ה בג לבוחר, דו״ח של התוספת דף את ז
 ולא נשמט לא הדף שלך. מוכר־העיתונים אל בטענות תבוא אל

 בכנסת כוח־חדש — הזה העולם סיעת של פעילותה במזיד. הוצא
 כללית סערת־רוחות עוררה לבוחר, הדיווח מתחום השבוע חרגה

הפנים. חדשות במרכז ועמדה במדינה
 למה מוקדשים זה עיתון מעמודי ניכר שחלק לכך הסיבה זו

 הבלתי הריגשית התגובה יהודי?״. ״מיהו בפרשת בכנסת שהתחולל
 הזה העולם נציגי שנקטו ההפגנתיים הצעדים כלפי ראציונאלית,

 ולחייבו לזעזעו מאדישותו, הציבור את להוציא שנועדה — בכנסת
 של דמותה את לשנות הממשלה של נסיונה כלפי עמדה לנקוט

בלבד. חברי־הכנסת של נחלתם היתר, לא זו תגובה — המדינה
הכ של כביכול, האובייקטיביים בדיווחיהם גם ביטוי מצאה היא
היש בעיתונות מאמרי־המערכת כותבי ושל הפרלמנטריים תבים

 לעיתים, כוזבת מסולפת, היא אלה בידי שצויירה התמונה ראלית.
 לגבי אובייקטיבית עמדה לקבוע שתוכל על־מנת שלמה. ובלתי

 התיאור את לפרסם החלטנו אותך, גם הסעירה שבוודאי הפרשה,
 בעמודי והתגובות, המניעים כולל בכנסת, שהתחולל מה של המלא

העיתון. של החדשות

מהימנה אינטומציז!
פי חו כ כ ו ר שנ כ  בעיתוניהם זאת ביטאו ואף עיתונאים, כמה כ

 שעוררו מהתגובות הזעזוע היה הראשוני, ההלם על שהתגברו אחרי
 מהזעזוע יותר גדול בכנסת, אבנרי ואורי כהן שלום של צעדיהם

המעשים. מעצם
 ממאמר משפטים כמה כאן לצטט רוצה אני כזו לתגובה כדוגמה

 כסיל ידיעות־אחרונות, מעורכי אחד האחרון השישי ביום שפירסם
בעת שנה, 20 לפני העיתון לבעלי נאמנותו שרק מונומנטאלי,

ה ש מ ש ת ה צ פ ו נ מ תו ה י נ ו כ מ ם של כ הן שלו כ

 את לו נותנת מעריב, את הקימו ידיעות־אחרונות עובדי שמרבית
אותו, דווקא לצטט בוחר אני חיבורים. שבוע מדי לפרסם הזכות

 חיבור על ואילו שקראת, ייתכן האחרות התגובות מרבית שאת כיוון
הרגל. מתוך פטחת, ודאי זה

 בוויכוח להתמודד לו מאפשר אינו הרוחני שמיטענו כסיל, אותו
 בין וגידופים. חרפות של בתישפוכת להגיב בחר הבעיה, מהות על

כתב: הוא השאר
שהפור־ הנ״ל, האדונים של התורות את לקבל לנו אסור ״לא,

 הנפשיות לבעיות הפיתרון הוא שהחאשיש צו־השעה, היא נוגראפיה
היהודי.״ העם של בקידמה נוטף שלב הוא הזכר ומישכב
ושיקול־ האינפורמציה לאופי אחת עדות רק זוהי כך. פשוט

 שהתחוללה בסערה הישראלית העיתונות מכתבי חלק של הדעת
השבוע.

מנונצות שמשות ^
ה כ ו ג תנ סו ר מ ח  של הראשי במאמר למצוא היה אפשר א

 קובע שהוא אחרי האחרון. רביעי ביום הצופה, המפד״ל, ביטאון
הכ בתחומי מותרת תהיה המדינה כלפי שבריונות ייתכן ״לא כי

הדו ,״הרוב להגיב: המאמינים לקהל המפד״ל ביטאון קורא נסת,״
 בהכרח יצטרך היהודי, הייחוד רציפות בעד בוודאי שהוא מם׳

 את ולרסן הכנענים את להרתיע כדי פעילות, ולגלות להתעורר
מפ״ם!״ ואת הקומוניסטים

 את הבין המאמינים קהל ערלות. אוזניים על נפלה לא זו קריאה
 וקריאות מכתבי־העידוד בין להגיע, החלו המערכת למשרדי הרמז.

 פצצות׳ הטמנות על טלפוניים איומים גם הטלפוניות, ההזדהות
 נציגי של ולרכושם לחייהם הנשקפת פגיעה ועל המערכת במשרדי
בכנסת. התנועה

 שלום ח״כ של מכוניתו שמשת את אלמונים ניפצו לילה בחצות
 את אחרים ניפצו היום, לאור למחרת, ביתו. ליד שחנתה כהן,

 עורך־דין בכנסת, הזה העולם סיעת יועץ של מכוניתו שמשת
שמלאכ כדי אבנרי. אורי של ביתו ליד שחנתה בעת זכרוני, אמנון

 המכונית מתוך אחר־כך נטלו שכר, תיעשה-ללא לא תם
זכרוני. של מעילו את גם

 בה הזה, העולם בתולדות הראשונה הפעם זו אין
 העבר נסיון וטירור. איומים של בתגובות נתקלים אנו

 אלימות, לתגובות הקוראים אלה את לשכנע היה צריך
הכתובת. את מחטיאים שהם
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