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 מהפכנית בתכנית עכשיו יוצאת ארקיע
 באילת. נפלא לנופש לצאת אחד לכל שתאפשר

 לצאת כדי כסף מספיק לך אין כרגע אם
 בכלל. בעיה איננה כבר זאת היום לחופשה,

 במסגרת לאילת לטוס לך מציעה ארקיע
 ובנוסף עבורך שתכננה המוזלות הנופש חבילות

 תשלומים ובשישה כרטיס.אשראי עם לשלם
חודשיים.
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 הדולר שער לפי בשקלים התשלומים
התשלוסג ביום

 כוכבים. 4 במלון זוגי בחדר ליחיד המחיר
 שונות. ברמות במלונות לארוח אפשרות
 מחיר. בתוספת הנופש להארכת אפשרות

לילדים. הנחות
ימים 3ל־5//11<מכונית

וביטוח). קח׳ כולל (לא
 תל־אביב ארקיע: משררי בכל והזמנות לפרטים
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|—־ מילח- ימי אלה היו הישראלי. תון
 עליי הביט אחד ״כל מת־הלבנון.

 שקורה במה אשם שאני כאילו
 לכעוס טובה סיבה היתד. לי שם.

 מצאו שלי קרובים גם כי עליהם,
 הוא מותם,״ את הזאת במילחמה

אומר.
 הפלסטינית העיתונות במרבית

 אף חלקן מודעות־פירסומת, יש
 קטנה, לא היא גם התפוצה בצבע.

 —הקטן- הקוראים בקהל בהתחשב
! ההפצה. ובקשיי — וחצי כמיליון
^ מדפים שהוא טוען אל־קודיס עורך

 באל־פג׳ר יום. מדי גליונות אלף 20
 אלפים כעשרת על מדובר הערבי

 דומה. המיספר ובאל־שעב עותקים
 והמגזי־ השבועונים הדפסת מיספרי

 אל־ הוא מפתיע אך יותר. קטן נים
20ב־ המודפס סיאמי, אל־ ביאדר

׳ליפה ח כתב
מישראל גס

ה הספרותי העיתון עותקים. אלף
ב מודפס בית-הוצאה מאותו יוצא

 דומה מיספר עותקים. אלפים חמשת
 והמגזי- השבועונים במרבית מודפס

 העברית במהדורתו אל־פג׳ר נים.
עו מאות בכמה מודפס והאנגלית

 •* מאוד מעט המו״לים לדברי תקים,
 אלה מעיתונים חלק בכלל. אם חוזר,

 הערבי לרחוב דרכו את מוצא אף
פוטנ קוראים קהל יש שם בישראל,

איש. אלף 700כ- של ציאלי
 ז לעיתונים הזה הצמא מדוע
ער שעיתונות לזכור יש ראשית,

 להפצה אסורה מארצות-ערב בית
המש הפלסטיני הכבושים. בשטחים

 לתחנות בהאזנה מסתפק אינו כיל
ב חדשות במהדורות ובצפייה רדיו

 נוסף מידע רוצה הוא טלוויזיה.
היש כמו בדיוק בכתב. המופיע

יום־יום. עיתונים הבולע ראלי
 נוספת, סיבה יש לכך מעבר אך
ה העיתונות המרכזית. היא אולי

 סרו- עיתונות היא כולד. פלסטינית
 הצנזורה קשיי למרות אש״פית.
החמו ההגבלות ולמרות וההפצה,

הפלס העיתונות על המוטלות רות
 על יד לשים שמצליח מי טינית

 אל־ על או אחד מצד אל־קודס
 עיתונות קורא השני מהצד טליעה

 ברעיונות הדרך כל לאורך התומכת
 גם הפלסטיני. השיחרור אירגון של

 יכול אינו ביותר הקיצוני הצנזור
זאת. למנוע
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