
בהס אף בייצוג שזנתה נבחרים, מוסדות
הש הפועלים, ובמועצות העובדים תדרות
 הזה העולם של התדמית בהדרגה תנתה
קוראיו. ציבור בעיני

 קוראי לציבור שניתנה ההתחייבות,
 השישית, לכנסת הבחירות ערב הזה העולם
 נציגותם פעילות על במפורש להם לדווח

 שציבור מכיוון במלואה. ■מומשה בכנסת,
ה ציבור גם היה העיתון של הקוראים

 טיבעית זו התחייבות נראתה שלו, בוחרים
ל כניסתו אחרי שבוע מאליה. ומובנת
 לקוראי מדווח אבנרי החל כה״כ, כהונתו
 במיסגרת בכנסת פעילותו על הזה העולם
לבוחר. דו״ח שנקרא מיוחד, מדוד

הפרדה
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ב הכנסת נציג גם הפך הוא בכנסת. הזה
 הנעשה על שוטף באופן שדיווח בכף עיתון,

 שלה. ומאחרי־הקלעים מועדותיה בכנסת,
 את למעשה אבנרי מילא ח״כ, היותו מלבד

הזה. העולם של הפרלמנטרי הכתב תפקיד
 השביעית, בכנסת גם נמשכה זו מסורת

העורכים שני את הבוחרים הכניסו שאליה
 עורכו הצהיר שעבר בשבוע השני ביום
אמו אבנרי, אורי הזה, העולם של הראשי

 את כשתפס התשיעית. הכנסת כחבר נים
 אליו ניגשו של״י, סיעת ספסלי על מקומו
 כמה וביניהם הסיעות, מכל רבים ח״כים

ידו. את וללחוץ לברכו כדי משרי־הממשלה,
 אורי מכהן שבה הראשונה הפעם זו אין
 השישית בכנסות חבר היה הוא כח״כ. אבנרי

 בין מהותי הבדל קיים אולם והשביעית.
 הקודמות כהונותיו לבין הנוכחית כהונתו
בכנסת.

 מבוחרי .\20/0 נתנו ,1965 בנובמבר 2ב־
 את שנשאה לרשימה קולם את ישראל

 מהפכה בכך וחוללו זה, שבועון של שמו
 הכניסו הם בישראל. הבחירות בתולדות

 של נציג היה שלא חדש, ח״כ לכנסת
 שנלחם שבועון, של עורכו אלא מיפלגה,

 שלצורך למרות הקיימות. המיפלגות בכל
 הוקמה למילחמת־הבחירות ההתארגנות

 תנועת השם את שנשאה פוליטית, תנועה
 אבנרי אורי נבחר כוח־חדש, הזה העולם

 עורך היותו בשל בעיקר לכנסת, לראשונה
 לבחירות רץ שבשמה התנועה הזה. העולם

 ה־ במתכונת מיפלגה להיות התכוונה לא
 אותם כל את איחדה היא הקיימות. מיפלגות

 והחברתיים, המדיניים ברעיונות שתמכו
זה. שבועון הטיף להם אשר
 היחידי העיתון הזה העולם הפך כך

פרלמנטרית. לסיעה שמו שנתן בעולם,
 למאבק הביאה לכנסת אבנרי של בחירתו

 הנושאים, בכל משולב עיתונאי־פרלמנטרי
 עסק שבהם הציבוריים והמאבקים הפרשות

 כוח־המחץ את הגבירה היא הזה. העולם
תר המערכת העיתון. גילויי של והתהודה

נצי של הפרלמנטרית עבודתו לייעול מה
ה של הפרלמנטרית פעילותו בכנסת. גה

 פירסומי השפעת את הגבירה בכנסת נציג
העולם נציג רק לא היה אמרי העיתון.

רשויות בין
די דווקא יצר השנים כמרוצת אולם

 ל־ מסולפת תדמית בצדק, שלא זה, ווח
 לכל, ברור היה שבתחילה בעוד הזה. העולם

 נציגות לו שיש שבועון הוא הזה העולם כי
 ובעיקר — מהקוראים חלק התחיל בכנסת,

 לקריאת שהצטרף החדש, הקוראים ציבור
 ביטאון בשבועון לראות — הזה העולם

הזה. העולם סיעת את המייצג מיפלגתי,
 מהרגע בסים. כל היה לא זו לתדמית

 בכנסת, בכהונתו אבנרי החל שבו הראשון
 העולם תנועת בין מוחלטת הפרדה נשמרה
 המערכת השבועון. מערכת לבין הזה העולם
 וכתבו הועסקו שבו עצמאי, גוף נשארה

 העולם לתנועת הצטרפו שלא אנשים גם
 שונות היו הפוליטיות ושדיעותיהם הזה

כל היתד, לא הפוליטית לתנועה מדעותיה.

ראשונה רחיצת־יד
משולב עיתונאי־פרלמנטרי מאבק

פעיל) ומאיר (אבנרי ראשונה הצבעה
מורכב ממחנה חלק

מכרך כהנא ״ב ח
כתב בתפקיד ח״כ

הזה. העולם של דאז
ל שהיו והמעלות היתרונות בצד
ה — המישורים בשני המקבילה פעולה

 מיג־ גם בה היו — והפרלמנטרי עיתונאי
 שתנועת מאחר העיתון. לגבי בעיקר בלות,
בעלת פוליטית תנועה הפכה הזה העולם

 של העיתונאיים השיקולים על השפעה
 עיתונאי, כגוף שלמערכת, כשם המערכת,

התנועה. במוסדות לומר מה היה לא
 נציגיה ובמיוחד התנועה, פעילות אולם
 עמודי מעל יתר בהדגשת זכו בכנסת,
אם־ ששאר הפשוטה מהסיבה הזה, העולם

מהם. להתעלם ניסו במדינה צעי־התיקשורת
המצ השלילית בהשפעה שחשנו מאחר

 של תדמיתו על זו לכפילות שיש טברת
 לה למצוא פעם מדי ניסינו הזה, העולם

 דו״ח אבנרי, של שמדורו למרות פיתרון.
 בכך בעיתון, חשוב תפקיד מילא לבוחר,
ה לרבבות בית־המחוקקים את שקירב
ב המאבקים אחרי לעקוב וסייע קוראים

 העיתון בין זהות מעין נוצרה כנסת,
לתנועה.

 את להדגיש ניסינו זו זהות למנוע כדי
ה אחרי בולטת. טכנית בצורה ההפרדה
 הדו״ח הודפס השביעית לכנסת בחירות
 שצורף שונה, בצבע נפרד, דף על לבוחר

 לכל ושאיפשר הזה העולם של גיליון לכל
 מתוך אותו לשלוף בו מעוניין היה שלא מי

לסל. אותו ולהשליך הגיליון
 העובדה את להמחיש נועדה זו הפרדה
בלתי־תלוי, עיתון ונשאר היה הזה שהעולם

מברר פת השר
חומרה ביתר — בעייה אותה

 — פוליטית תנועה שום של ביטאון שאינו
 עור־ על־ידי שהוקמה התנועה של לא גם

 והנושאת דיעותיו, על מאבק לשם כיו,
שמו. את

הו לא זו הפרדה גם כי הסתבר, לימים
 דיווח ובמקומו בוטל, לבוחר הדו״ח עילה.
 שנשא אישי במדור הכנסת על אבנרי

 התפרסם זה מדור ביניים. קריעות השם את
השביעית. הכנסת של פיזורה ליום עד

המטרה:
ת למנוע הו ז

 התשיעית לכנסת אבנרי שד חזרתו
 אותה לפני מחדש המערכת את הציבה
חומרה. ביתר בעיה,

 את בכנסת מייצג אבנרי אין הפעם
 שהוא של״י, מחנה את אלא הזה העולם

 שתנועת פוליטיים, גופים של פדרציה
 הוא כח״כ מהם. חלק רק היא הזה העולם

ולהחל כולו, של״י מחנה למוסדות כפוף
 בהכרח קיימת לא בכנסת. של״י סיעת טות

 לבין הזה העולם קוראי ציבור בין זהות
ובוחריו. של״י מחנה חברי

ביט מעולם היה לא הזה שהעולם כשם
 כוח־חדש, — הזה העולם תנועת של אונה

 של ביטאון כיום גם מהווה הוא אין כך
 העולם תנועת מרכיב של או של״י מחנה

 להיות ימשיך הזה העולם שבתוכו. הזה
 כפוף שאינו ועצמאי, בלתי־תלוי עיתון
 אינו איש פוליטית. תנועה או מיפלגה לשום
 עובדיו, של הפוליטיות ציציותיהם את בודק

 המאחדת היחידה הרעיונית והקולקטיביות
 העיתונות לעקרונות הדבקות היא אותם

הטובה. החופשית
 המתאימה הנוסחה את מצאנו לא עוד
מה אבנרי של העיתונאי הדיווח לצורת
 רעיונות כמה בין מתלבטים אנחנו כנסת.

 העבר, לקחי על המבוססים ואפשרויות,
 הזהות את למנוע אחת: היא שמטרתם

 העולם עורך של הפרלמנטרית פעילותו בין
 שלו העיתונאית העבודה לבין בכנסת הזה
המערכת. ושל

2163 הזה העולם


