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 גבוהה להשכלה המוסדות
בישראל

□ י ע י ד 1 מ
 במשך בצה״ל משרתים או שרתו אשר מגוייסים לסטודנטים

 1973 בספטמבר 6 בין לסירוגין) או (ברציפות יום 75
 אוצר ע״י לימודים שכר לתשלום זכאים הינם כי ואילך,

 תשל״ה או תשל״ד הלימודים שנת עבור וזאת המדינה,
הסטודנט. בחירת ע״פ

 הלימודים בשנת זו מזכות להנות המבקשים סטודנטים
 אישור לומדים הם שבו למוסד להמציא צריכים תשל״ד

 יום 75 של לפחות של שרות על המעיד צה״ל משלטונות
הסטו את המוסד יזכה האישור המצאת עם לעיל, כאמור

לימודי שכר מתשלום דנט

 חיפה - הטכניון
 העכרית האוניברסיטה
בירושלים

רחובות - למדע וייצמן מכון

 תל־אביב אוניברסיטת
 בר־אילן אוניברסיטת
 חיפה אוניברסיטת
בנגב בן־גוריון אוניברסיטת

ששמעת מה כל
והלורד הליידי על

רכילות! אינה זו
אמת! זו

ש בכל ג פ , מ י ת ר ב , בכל ח ה ב י ס  אנש■^, נפגשים שבו מקום בבל מ
עליה. הוא היחידי השיחה נושא
ת יפהפיה שהיא סיפרה אחת מכובדת גברת  אמיתית, אירופאי

בה. נמצא שאינו יתרון שאין הוסיף, ובעלה
 טענה אחרת וגברת הדרישות, כל את ממלאת הליידי ש העידה שכנה
להפליא. יציבה שהיא

* ¥
 שלוש בליידי משתמש שהוא לחברו גבר לחש ומהודר קטן קפה בבית

 חברו לו סיפר הגדולה להפתעתו חדשה. כמו עדיין והיא ביום פעמים
 כמו ממנה נהנה הוא פעם ובכל שנים, מספר כבר בה משתמש הוא כי

הליידי את שראה מישהו כתב הרכילות בטורי הראשונה. בפעם
בדיזנגוף. מסתובבים והלורד
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 הפתח הליידי אצל חברותיה, כל לעומת כי, שנשבע אחד גם היה
 ״התאהבתי בלשון זו מודעה הופיעה ידוע ערב בעתון מלמעלה... הוא

 לשבועיים אותה לקח יותר זריז אחר, — ראשון״ ממבט בליידי
 היא המסקנה מכאן איתה. מאושר ממש הוא — והתוצאה בביתו, נסיון

טל ולורד ליידי הכביסה מכונות כשמש, ברורה ס רי  _ ק
מכולן. הטובות אכן
נמ האפשריות והמעלות השכלולים כל בהן, נמצא שאינו יתרון אין

בהן. צאות
+ ¥! *

ל חברת — יתרון ועוד ט ס רי  מעניקה היא לכן בתוצרתה, בטוחה ק
 התחייבות. כל ללא חינם נסיון תקופת לד

!לביתן הלורד או הליידי את היום עוד קחי
(מ.)
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העי של המגדחים הפאראדוכסים לאחד מוחשית דוגמה
 הצהרון של השבת יום במוסף לגלות היה ניתן הישראלית, תונות

 זכויות את רכש עיתון אותו שבועיים. לפני אחרונות ידיעות
 סאנדיי הלונדוני העיתון כתבי צוות גילויי של בעברית הפירסום

 והנה, ישראל״. הופתעה ״כך הכותרת את הנושאת יום־הכיפורים, מילחמת על טיינזם
 הלונדוניים שהכתבים מסתבר שבועיים, לפני שפורסם צוות אותו של ״הגילויים״ שאר בין

 ומייד המילחמה בימי שפורסמו הזה העולם גילויי על גם השאר, בין מסתמכים,
 והזכירו המקור, את טיימס הסאנדיי כתבי ציינו ישראליים, לעיתונים בניגוד אחריה.

הזה. העולם מתוך לקוחים הדברים כי
 תמורת זר לעיתון כסף משלם ישראלי עיתון ממגוחך: יותר שהוא מצב נוצר כך
ציטוטים מתוכו לפרסם הזכות
הזה. העולם מתוך
 אפיזודה מזכיר הייתי לא

 לוליא זו פאקינטית עיתונאית
 לתופעת זה פאראדוכם הפך
ה הישראלית. בעיתונות קבע

 מישנה זו תופעה קיבלה שבוע
 שונות פרשות בשתי תוקף

סע שעורורו מזו, זו לחלוטין
 הזה העולם ושגילויי בעולם, רה
בעקיפין. בהן קשורים היו

נפ נורבגיה, בירת באוסלו,
 ״רשת נאשמי של מישפטם תח

 על־ידי שהואשמו לילהמר״,
ב הנורבגית הכללית התביעה

 בושי- אהמד המארוקאי רצח
 תיאר זה, במישפט התובע קי.
 שירותי- כאנשי הנאשמים את

 כי טען הישראליים, הביטחון
 בטעות, בושיקי את רצחו הם

 והחליפו בזהותו שטעו אחרי
 השאר בין אחר. באדם אותו
 שאנשי ייתכן כי התובע, טען

 לאחד בעצם התכוונו הרשת
ספ הטירור אירגון מראשי

 סלמה, חסן עלי השחור, טמבר
 מימי הכנופיות מנהיג של בנו

 סלמה. חסן מילחמת־העצמאות
 הגיש זו לגירסה כאפשרות

גי את לבית־המישפט התובע
ב שפורסם הזה העולם ליון

 אחרי מייד השנה, אוגוסט
 ),1874 הזה (העולם הרצח
 ראשוני תיאור למעשה והכיל
 בלילהמר, שאירע למה אמיתי

 עדויות מתוך שהסתבר כפי
השבוע. בביה״ט הנאשמים

פיר־ בארצות־הברית, ואילו
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1.8.73 הזה״ ״העולם בושיקי: רצח
— מפוקפקת אמתלה

הסד׳**; ?#*-•ד׳
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 הטלוויזיה רשת כתב סם
 גילוי בינגטון, דוד נ.בי.סי.,

 באר כי טען הוא אחר: מסוג
 עלתה באבו־רודס, הימית הנפט
 טיל מפגיעת כתוצאה באש
 אל שנורה מטוסים, נגד הוק

ה מכיוון הימי הקידוח מיגדל
קיב זו גירסה הישראלי. חוף
 בארה״ב פירסומה אחרי לה
צה״ל. דובר של אישורו את

 נאלץ זו עובדה לפרסם כדי
 הצנזורה את לעקוף ברינגטון

 מגבולות לצאת הישראלית,
 הידיעה את ולפרסם ישראל
 הישראלית העיתונות בחו״ל.

 רק הידיעה את לפרסם יכלה
כתבת בחו״ל. שפורסמה אחרי

 בשבוע שפורסמה הזה העולם
הכו תחת זה, בנושא שעבר

 וש־ !,הוק — אבו־רודם תרת
גי שפורסמו לפני הופיעה

יכ לא ברינגטון, של לוייו
 את לפרסם צנזורה, מטעמי לה׳

לתק בקשר המלאות העובדות
 באבו־ שאירעה הטראגית לה

רודס.
 לאזרחי הניתנת האפשרות

ב חיוני מידע לקבל ישראל
 גורל לגבי המכריעים נושאים
ציטו באמצעות רק המדינה,

מאי חו״ל, עיתונות של טים
 האשליה את קודר באור רה
 במדי- חופשית עיתונות של

 המסוק- באמתלד. נת־ישראל.
ביטחו- נימוקים של פקת

9.1.74 הזה״ ״העולם אכו־רודס: ישריפת
ביטחוניים נימוקים של—
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 ומה מותר מה להחליט הזכות את מנהיגים של קטנה קבוצה בישראל בידיה נטלה ניים,
 כלכליים פוליטיים בנושאים גם אלא ביטחוניים, בנושאים רק לא לדעת, לציבור אסור

 בישראל החיים מתחומי אחד כל על ה״ביטחוך תירוץ את להחיל שניתן מאחר ואחרים.
 מסננת דרד לציבור המידע מועבר בו טוטאליטריות, למדינות רק האופייני מצב נוצר

בלבד. עצמה של האינטרסים לפי המידע את להזרים הבוחרת קפדנית,
 בלתי שיטה גם אלא הדמוקרטי, החיים לאורח המנוגדת פסולה שיטה רק לא זוהי

 כמה עד בדבר לנוגעים להוכיח היה צריך יום־הכיפורים במילחמת שאירע מה יעילה.
 עצמם המדינה באזרחי אלא באוייב פוגעת שאינה זו, שיטה היא וחסרת־ערו נואלת

 מקסימום לקבל לדעת׳ אזרח כל של זכותו היא דמוקרטי מישטר כל של הפינה אבן
 ההכרעה נמסרת בו האחד ביום חופשית בצורה ולבחור להכריע יוכל פיו שעל מידע של

 חו״ל בעיתונות הרבים הפירסומים בישראל. כלל קיים אינו זה יסוד תנאי בידו.
 ללמד רה יכולים ומסולפים, מוטעים הם שבחלקם בישראל, הקשורים שונים נושאים על
 1׳ בישראל באמת הנעשה על יודע הוא מעט כמה עד בארץ הציבור את

 ־ שינתה ולא דבר לימדה לא יום־הכיפורים מילחמת
 הפיר׳ חופש בתחום גם כך אחרים, בתחומים כמו דבר.
האנשים, אותם :שהיה כפי הכל נשאר והעיתונות, סום
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בישראל. באמת שה


