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 והמושפעים הישראלי גית־הספר
 אמצעי־התיקשורת על־ידי יום מדי

הישראליים.

 אחד אי
בים

 היא זו, מערכת שנולדה מאז
 בהצגת העיקרי תפקידה את ראתה

 של אחרת בהגשה — אחר גוף
 אחרות, עובדות בחשיפת העובדות,
אחר. מודיעיני בפסיפס בגיבושן

 עצמנו את משלים אנו אין
 מול לבדנו לעמוד יכולים שאנחנו

 בית־ של המאוחדת שטיפת־המוח
ה אמצעי־התיקשורת וכל הספר

 ממלא האדיר קולם אשר אחרים,
 אנו אך שלא. בוודאי החלל. את

צי של להישרדותו לעזור מקווים
ה בעלי-דיעה, של איכותי בור

 בעלי-או־ יחידים מרבבות מורכב
 בפני לעמוד זה לציבור ולסייע פי,

הכללית. שטיפת־המוח
 השחור בים אחד אי קיים עוד כל

הת הדיעות־קדומות, הקנאות, של
 ושטיפת־המוח המעוותות פיסות

 לשינוי בסים ויש תיקווה יש —
ולתיקון.

 ש־ אחד, בטוח אי קיים עוד כל
קיי יישארו להטביעו, אי-אפשר

הפזו קטנינדיותר איים גם מים
 פחות־ במקומות ושם, פה רים

בטוחים.
 ברור הזה. השבועון תפקיד זהו

 רבים כוחות עתה ירוכזו כי לנו
 על זה• בודד אי להשמיד כדי
 המוסוות האלה, התוכניות מן כמה

שעמד כמו לנו. ידוע כבר היטב,
 בהתקפות רבות פעמים בעבר נו

הפעם. גם בהן נעמוד כאלה,
 חשוב עתר, לי נראה זה תפקיד

 על העולה אחר תפקיד מכל יותר
 לו להקדיש מתכוון ואני הדעת,

הח כאשר ומירצי. כוחי כל את
 מערכת־הבחירות, בפרום לטתי,
ל מועמדותי את להציג שלא

ה הסיבות אחת זאת היתה כנסת,
 אשליות לי היו לא עיקריות.

 ברור והיה הבחירות, תוצאות לגבי
 המאמץ ציר להיות צריך מה לי

היום. למחרת העיקרי

 של כגסת
עסקנים

 במה אינה העשירית הכנסת
 זוהי רעיונות. של להתמודדות

 יתנהלו שבה עסקנים, של כנסת
 עניינים על עסקנים של מאבקים

 מפוברקות ״סערות״ עסקנים, של
מא ללא מה־בכך, של דברים על
 פית־ על או השקפות־יסוד על בק

 רוב בה יש אלטרנטיביים. רונות
 הליכוד, אנשי — ניצים של אדיר

ה היונים כאחד. והמערך הדתיים
 יהיו לפליטה, בה ששרדו מעטים,
 זו בכנסת לפעול כוח משוללי
 הנציגים שלושת ממש. של פעולה

 השפעה בעלי יהיו התחייה של
 שלושת של מזו שיעור לאין גדולה

ה שינוי-ר״ץ מחנה של השרידים
 כוחות מאחוריהם עומדים מוכה.

 ונחושי־החלטה מאורגנים גדולים,
מערכת-החינזך. כל וגם

 הוכרע בית־הספר על הקרב
 שאנשי ־ מבלי הוכרע הוא מזמן.

 מה הבינו אף השפוייה ארץ־ישראל
 חוץ למאבק. להתגייס ושיש קורה,
ובמ בקיבוצים זעירים, איים מכמה
 מוסדות־ בארץ אין אחרים, קומות
 התלמידים יכולים שבהם חינוך

 הכללית. משטיפת־המוח להימלט
 היא ההצלחה איים, באותם וגם

בלעד. חלקית
 עתה נותר היחידי היעיל הקרב

 זה שבועון התיקשורת. בעולם הוא
 נעמוד הזוז. הקרב דגל את נושא

משוא־פנים. ובלי מורא בלי בו,
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