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 היא הסיבה יקרים, יותר קצת שהם משום זה אין

 את ראית ולא בפעולותיהם אותם שמעת לא שעדיין
 מקלטי של דגמים שבעת והחדות. הבהירות התמונות
לבחירתד• חדישים טלוויזיה

במטוס. מהירה הספקה חדשים לעולים
 5 140 רמקולים 2 בעלי דגמים 4

$ 130 אחד רמקול בעל 1050 דגם
״ בע״מ כמורי :הבלעדי ,״״<*

531266 טל. :חיפה 624193 טל. : תל-אביב

ו נ ם א י ע נ כ ו ש מ
 רדיו־ ,טלוויזיה מקלט רכשת לא עדיין שאם

של סטריאו או דשם־קול טרנזיסטור,
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:מרמת־חן אהליאב עזריה כתב הבא המכתב את

 שלמה עמד לא כלל שעליהם, הזה, בד,עולם אחדים צדדים ישנם
 מאמריו את בו מצאתי אני !ובכן, להביאם. לי והרשו גרודזנסקי,

 לקרוא אפשרות גם בו מצאתי אבנרי. אורי של המרתקים־מבריקים
 העומדים שהמעשים הידיעה' עקב ורוגז כעס ללא לשלום רצון .על

ת שקראתי כפי ,,הפוכים הס זה רצון מאחורי מו אחרים. במקו
עון, גם בו מצאתי שבו

זמר חנה

מו להזדהות שאפשר  מלחמתו בשל עי
ת.' בכפייה  לאמת אחטא ולבסוף, הדתי

ת גס בו שמצאתי ״אוסיף, לא אם.  תמונו
טיות, רו שתק איך או פזרנוגראפיות־אי

 גם להסתכל אוהב אני ובכן, לזה. ראו
קורה. כאלה. בדברים
עון מחוץ קצת נסתכל הבה שבו  • ל

 שיש היחיד הוא אם ונראה המסויים
תוני בין להשמיצו הש בדבר הארץ. עי

 יורם — עיתונאים שלושה ישנם בוע
 אשר — קניוק ויורם פונדק נחום פרי,
תיהם רוב חר די בשפה מכוונות, כתבו
ת כנגד פה, ת הרשויו  עוולו־ ,הציבוריו

מח ושאר שלהן הכסל מעשי תיהן,
הו ובכן, דליהן.  שעושה מה בדיוק ז

קצת מצליח שהוא אלא אבנרי, אורי
יותר.

 מתחלחלים הזה, העולם את קראו לא שמימיהם רבים, אנשים
 אלה אנשים פורנוגראפיה. — המילה עומדת עיניהם כשנגד לשמעו

 השבוע דבר מקוראי רבים היו ארוכה שתקופה יודעים, אינם
שהו אחרי בחפשם האמצעי העמוד את לפתוח ממהרים  לא ״מ
ברמיזא. לחכימא ודי נורמלי״.
 נשלח■ לא הזה העולם של בשבחו אהליאב עזריה של מכתבו
 השבועי המוסף השבוע, דבר למערכת אלא הזה, העולם למערכת

 גרוד־ שלמה של ממאמריו לאחד בתגובה נכתב הוא לבר. של
 ביקורת וכלל השבוע, בדבר שבועות מיספר .לפני שפורסם זנסקי,

תזה. העולם על סגי־נהור, בסימון חריפה,
 אהליאב, של מכתבו מסוג שמכתב לעולם חולמים היינו לא
 משמיצי בראש עמד ומתמיד שמאז השבוע, בדבר להתפרסם עשוי

שהת כפי המכתב, את לקרוא נעימה הפתעה זו היתה הזה. העולם
 חנה נטלה שמאז נראו; באוגוסט. 7,־מד השבוע דבר בגליון פרסם

 חדשות רוחות החלו הישנים, עורכיו מידי דבר עריכת את זמר
 שזה אמר אפילו במערכת אצלנו מישהו דבר. במערכת גם לנשב

המשיח. פעמי כמו באוזניו מצלצל
 מעתה שירצה הזה העולם מקוראי מי כל טובה. כפויי נישאר לא
 הזה ׳ העולם עמודי את לראות יכול השבוע, ׳דבר של בשבחו לספר

בפניו. פתוחים

ד והקראה נ<־ן ^ מו י
ד

 כשהוא תשומת־ליבנו את היפנה בגין מנחם חפר״הכנסת
 מרכזי ישיבת על בדיווח לו שנגרם עוול על ובצדק,. .ממורמר,

 הזה (העולם מהממשלה גח״ל שרי פרישת על הוחלט בה ג^יד,
1718.(

 להלן, המובאת התמונה גם השאר בין הופיעה ״המרד״, בכתבה
 כאן עד גח״ל. בכנס דבריו נושא בגין מנחם הכותרת: כשמתחתיה

 כותרת הודפסה כותרת לאותה שמתחת אלא ויפה. טוב הכל
 למרד!״ — למחתרת ״נלך שאמרה: מישנה
הרושם את ליצור היה עלול הכותרות שתי בין הקשר עצם
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 ונופש שיט וסיורי סדירים הפלגות שירותי
התיכון הים לחופי

ת ו ר י ת ש ו ג ל פ י ה ע ו ב ה ש פ י ח  מ
ה י צ נ ו ו ל ל כ ם ב ו ת א י ו י נ א  ב
 לתיירות במיוחד הבנויות - המעבורת

ו״פגאסוס״ -״הרמס־* הנוסע ולהנאת
ף ו ח - י ר ו ׳ ת ס ו ע ש ם ב ו י י ה ל מ נ  ב

ם  |נרת׳ם|, הרקלייו רודוס, פמגוסטה, הביניי
ונציה. דובוובנ׳ין, חורפו. פיראוס,

ג ו ז י ר מ י ו ת * א כ י ר ה ב י ח  * ש
ת * עשיר מטבח ממכס פסורה חנו

תו את בלה ש פ  נוחים במחירים וסייר חו
ם לחופי 1 התיכון הי

 לסוכנים או הנסיעות סינני בל אל לפנזת נא
ם י י ל ל ב ף ה ו ל א ל ת א ו ש  ,ו

 613389־611757 טי. .94 אלנני רחוב ת־א,
677 5 3 ־677 5 2 טל• .6 ביאס רחוב חיפה,

ג ו ו ת סי חו טי פי ב ף מנהל ע־י שנקבע נ ת אג ם הספנו מלי הנ ה שנת •הרנזסי■ ו  נ״ג*), ו9<0 בני
ת י־פגאסוס־ ה שג ־ג־ ו9ג0 בני |1

גח״ל מרכזי בבנם נואם בגין
)1718 הזה (העולם

 שנכתבה הסיסמא את שקרא בגין מנחם זה היה כאילו המוטעה
למרד!״ — למחתרת ״נלו המישנה: בכותרת במרכאות

 אינה שהציטטה כמובן, ברור, היה הכתבה את שקרא מי לכל
 נתניה עיריית ראש בן־עמי, עובד של מפיו אלא בגין, של מפיו

 הוותיקים, הזה העולם קוראי השלמה. ארץ־ישראל תנועת ומראשי
 בעיתון. המקובלות לתמונות הכותרות שיטות שתי על אמונים

 שיטה התמונה. תוכן את המסבירה כותרת של היא אחת שיטה
 קצרה כותרת של היא בעולם, רבים בעיתונים המקובלת שנייה,

 מתייחסת שאינה כותרת־מישנה ומתחתיה התמונה, את המסבירה
 במטרה אותה, המלווה הכתבה מתוך לקוחה אלא בתמונה, לנעשה
הכתבה. את גם לקרוא בתמונה המסתכל הקורא את לגרות

 בגין של תמונתו את להכתיר דעת בשיקול טעות ודאי זו היתר,
 היתד, שעלולה בכותרת־מישנה,

 מיס־ אנשים אצל רושם ליצור
ל שקרא הוא בגין כאילו פר

מ בגין של הסתייגותו מרד.
 לעצמו, זו פסולה קריאה ייחוס

 אליה מצטרפים אנו מובנת. היא
לב. בכל
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