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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיבור, חיסור פעולות של
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 הבחירות לפני המופיע הזה הסולם של האחרון הגיליון זד!ו
 של בעיצומו להכין נצטרך הבא הגיליון את השמינית. לכנסת

הבא. בשבוע השני ביום שיחול הבחירות, יום
זו, מערכת בחולדות שמעולם אומר, אם אטעה שלא דומני,

 הופעת בין שיחלוף השבוע שיהיה כשם וציפייה, במתח גדוש כה שבוע היה לא
אחריו. הבא לגיליון זה גיליון

 הראשונה בפעם הזה העולם הופיע כאשר השישית, לכנסת הבחירות ערב
 במידה תלוי העיתון של גורלו היה לכנסת, הבחירות במערכת עצמאית ברשימה
 בצילו ,1965 בשנת אז, התנהלה הבחירות מערכת הבחירות. בתוצאות מסויימת

 להטולס הפה את לסתום ברורה במטרה לכנסת והוגש שיוזם חוק־לשון־הרע, של
 אז שהביעו האמון בישראל. העיתונות לחופש מכת־מוות להנחית ובכך הזה

 העביר העיתון, ברשימת במדינה הדמוקרטיה לגורל והחרדים הזה העולם קוראי
העולם. מן הדרקונית, במתכונתו חוק־לשון־הרע, סיוט את

 דריכות במערכת היתד. שוב ,1969ב־ השביעית, לכנסת הבחירות במערכת
 עצם את לא התעלומה אפפה שאז אלא הבחירות. תוצאות לקראת ומתיחות

 מצד באימון זכינו שוב גודלה. את אלא בכנסת, הזה העולם נציגות של קיומה
לכנסת. נציגים שני להכניס כדי דיו גדול בוחרים קהל

 גורליים עניינים המאזניים. כפות על שמונח הוא זה עיתון גורל לא הפעם׳
בקלפי. שיוכרעו הם והמדינה, האומה עתיד לעצם הנוגעים יותר, הרבה

 שבועון דפי מעל המובעות הדיעות בין הקיימת הפוליטית הזהות למרות
 עשינו חדש, כוח — הזה העולם מרי תנועת נציגי בפי המושמעות אלה לבין זה,

 הפוליטית- מהתנועה העיתון את לנתק כדי האחרונות בשנים יכולתנו כמיטב
 שעשינו דומני מיפלגתי. לביטאון להפכו שלא מנת על עצמאי כמוסד ולהשאירו

הצלחה. של מבוטלת לא במידה זאת
 לאומי, בקנה־מידה המכריעים לשיקולים ומעבר זו להפרדה מעבר אולם

מהאינטרס להתעלם אי־אפשר השמינית, לכנסת בבחירות ההצבעה את המנחים

ככנסת הזה״ ״העולם גיליון עם צדוק וחיים זר סורקים, ח״כים
חוק־לשון־הוע בצל

 — מרי לתנועת הולמת נציגות להבטחת הזה העולם לקוראי שיש החיוני
הבאה. בכנסת הזה העולם

 מקום בשום ודימיון אח לה שאין התופעה, על זה במדור פעם לא עמדנו
 בבית־הנבחרים המיוצג מסוגו, היחיד העיתון הוא הזה העולם לפיה בעולם, אחר
 המתחייבת עובדה אלא יוצאת־דופן, תופעה או קוריוז רק זה אין ארצו. של

זו. במדינה הדמוקרטיים החיים מעצם
 מיסחריים עיתונים הם מהם שחלק ולמרות בישראל, העיתונים ריבוי למרות

 בתודעת אלא קוראיו, לגבי רק לא הזה העולם נשאר כביכול, מיפלגתיים ובלתי
במדי הדמוקרטי החיים אורח של היחיד תלוי הבלתי כלב־השמירה כולו, הציבור

 ואינם הזה העולם את בקביעות קוראים שאינם כאלה גם אזרחים, רבבות נה.
 עיתון של העיתונאית ופעילותו קיומו כי יודעים המושבעים, אוהדיו על נמנים

 מידע להעלמת הניסיונות נגד בלעדית ערובה רבים במיקרים המשמשת היא זה
המימסד. חלקי כל על-ידי הנעשים וההשתקה השתיקה קשרי ונגד מהציבור, חיוני

 להעלות מהאפשרות אלא קיומו, מעצם רק לא נובע הזה העולם של זה כוחו
 ממלכתי. בפורום כלפיהן, מתריע שהוא תופעות או חושף, שהוא שונות פרשיות
 בנושאים ציבוריים במאבקים להמשיך היכולת את לנו מעניקה זו אפשרות
בלבד. עיתונאיות כתבות בפירסום להסתפק ולא גורליים

וציפיות תיקוות
 מחזיק שאתה העיתון של זה איפיונו על מחדש הדגש את שמתי

 ברשימת לתמיכתך מייחסים שאנחנו החשיבות את ולהמחיש לחזור כדי בידיך,
בקלפי. הזה העולם

 אם גם הזה! העולם מרי תנועת של דיעותיה כל עם מזדהה אינך אם גם
 בעיתון; מסויימים חלקים עם שלם ואינך שונים בנושאים עלינו חולק אתה

 לתנועה רק לא חשוב קולך — הזה העולם של בלבד פאסיבי קורא אתה אם גם
 את להמשיך כדי עצמו. לעיתון גם אלא זה, עיתון שם את הנושאת הפוליטית

 מישנה להם ולתת הזה העולם שמנהל והחברתיים הציבוריים המאבקים יעילות
 מורא ללא במדינה היחיד כעיתון הזוז העולם של קיומו את להבטיח כדי — תוקף
״ש״. האות את לקלפי שתטיל חיוני משוא־פנים, וללא

 קוראיו קהל את להרחיב הזה העולם זכה יונרהכיפורים, מילחמת מאז
 בצידקת מכירים החלו לעיתון בעבר מובהקים מתנגדים גם חסר־תקדים. בהיקף

 בכמות ותמיכה, אהדה במיכתבי מוצפים המערכת מישרדי ודרכו. רעיונותיו
 בקלפיות גם ישתקף זה תמיכה שגל מקווים אנחנו מעולם. זכינו לא בה

 ומשמאל מימין ח״כים בידי עיתון כגיליון רק לא בכנסת, יהיה הזה ושהעולם
תמונה.) (ראה
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