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 הראשון הגליון את בידיך מחזיק אתה

החרשה. במתכונתו הזה העולם של
במיקרה. ולא ערב־פסח. גליון זהי

 הראשון הגליון הופיע 1937 בערב־פסח
 קיסרי. אורי קודמי, בעריכת זה, שבועון של
 מגדולי בו והשתתפו בערב, 9 אז נקרא הוא

אז. של והעיתונאים המשוררים הסופרים,
השבו את לידי קיבלתי 1950 בערב־פסח

שלו עם יחד אותו רכשתי ראשי. כעורך עון
הזמן. במשך שפרשו שותפים. שה

שינויים. וכמה כמה הזה השלם עבר מאז
 וקבעתי שלו, הפורמאס את שעיתי 195 נ ב־

 האחרון. הגליון עד קייס שהיה הפורמאט את
 חידוש האחורי, השער את הנהגתי 1959ב״

 תוכן לגבי אמירה גם שהיה בלעדי, עולמי
והרכבו. השבועון

לפ־ המונח החידוש חל 1989 בערב־פסח
ם ני ל עו

חדש
 הזה החידוש של העיקרית המגמה

 שנות לקראת הזה העולם את להתאים היא
.90ה־

 השבועונים כל עברו האחרונות בשנים
 דרוש, היה הדבר יסודייס. שינויים כעולם

 תפקידו את מחדש להגדיר צורך שהיה מפני
המודרני. בעולם שבועון־חדשות של

 שבו־ של הראשונה המתכונת נוצרה מאז
 האמריקאי השבועון (על־ידי עון־חדשות

 גס ועימו ללא־היכר, העולם השתנה ט״ם>
 החדשות את מביא הרדיו התיקשורת. עולם
 או ביתו אל העולם, רחבי מכל דקות, תוך

מאפ רדידהסרנזיסטור המאזין. של מכוניתו
בר הליכתו כדי ועד לקלוט, אדם לכל שר

ובאר בסע דקות כמה לפני אירע מה חוב,
חו הטלוויזיה ובנחאלין. בניו־יורק גנטינה,

נוסף. מהפכני שינוי ללה
 בעולם־הוזיקשד עמוק שינוי חל בארץ גם

 בכמות. ותפחה גדלה הכתובה העיתונות רת.
לעיתו הוסיפו ומקומונים חינמונים מוספים,

 טובע הקורא בשבוע. עמודים מאלף יותר נים
 עיתונות הוא מזה גדול חלק נייר. של במבול

 די־טובה, עיתונות הרבה גם יש אך קלוקלת,
מאוד. סובה עיתונות ומעט

 בהתפתחות מכריע חלק היה הזה להשלם
 העיתונאי הסיגנון את לשנות עזרנו זו.

 התקבלו וסיגנונו הזה השלם שיטות בארץ.
 כמה העיתונות. של המכריע הרוב על־ידי

 על־ידי כל־כולם כיום נערכים עיתונים
 הזה השלם אויבי גם הזה. העולם חניכי
בכך. מודים

 של תפקירו טעון זה, תיקשורתי בעולם
חר הגדרה וחושף לוחם הי, שבועון־תדשות

ולתוכנו. לצורתו למתכונתו, נוגע הדבר שה.
 בתהליך מתחילים אנחנו הזה בגליון החל

 לפנינו. ארוכה הדרך כי — מתחילים זה.
שנ עד ניסיונות של חודשים יעברו בוודאי

 לך, עינינו. לנגד העומדת החדשה לצורה גיע
 תלד הערותיה בכך. רב תפקיד יש הקורא,
 לנו, דרושים אלה כל — המלצותיך נותיר,

הבא. בשלב השבועון את לגבש כדי
4

 וזה נפוליון, אמר קיבתו,״ על צועד •הצבא
 לכלכל חייב טוב עיתון עיתון. לגבי גם נכון
 תפקידו, את ולמלא להתקיים כדי עצמו. את
 עיתון צריך משוא־פנים, ובלי מורא בלי

 שהעולם מכיוון בריא. מיסחרי עסק גם להוות
 נעצרה האחרונות, בשנים מה היה לא הזה

העיתונאית. התפתחותו
שהת השינויים, מן חלק הצריך זה צורך

השבוע. בהם חלנו
 ביטול הוא לעיניך הבולט הראשון הדבר

 הזה, העולמי החידוש נעלם האחורי. השער
העב לשפה מושג ושהכניס לנו, מיוחד שהיה
רית.

 לפיר־ מקום לפנות היא העיקרית המטרה
 שלב לסמן גם אד חיונית, מיסוזרית סומת

ב לעסוק נמשיך הזה. השלם בהתפתחות
 אך האחורי, בשער כה עד שהתבטאו נושאים

 השער במיסגרת ביטויים את עתה ימצאו הם
המודרניים. השבועונים בכל כמו — האחד
הש את להתאים בא הפורמאם שינוי גס

להח יותר נוח הוא המודרני. לעולם הזה לם
שבו של לפורמאט דומה הוא ולקריאה. זקה

אמ ושבועונים הגרמני שסיגל כמוידר עונים
.יך ואירופיים. ריקאיים ף ^

אחרת
 רק עומדים אנחנו העיתון תוכן לגבי
 יסקר הזה שהשלם נרצה השינויים. בהתחלת

 עד להזניח נאלץ הוא שאותם רבים שטחים
 את קנה שבו התפקיד את נגביר וכן כה,

לעומק. חושפניים תחקירים ייחודו:
 דיברתי שכבר החשובים השינויים אחד

רצו הוא זה במרור האחרונים בחודשים עליו
חופ להשמעה מדור הזה בהשלס שיהיה ננו

 הנושאים על שהוויכוח כדי ריעות, של שית
עמודיו. מעל יתנהל המדינה של החשובים

 פעמים זה בשבועון פירסמנו בעבר גם
 אין ריעותי. את הנוגדות ריעות בלא־ספור

 שלא והימין, המרכז מן לאומי, מנהיג כמעט
 הזה השלם עמודי מעל ריעותיו את ביטא

בכ וקטנים, גדולים ראיונות של במיסגרת
 ובמדד פוחם במתר אנשייהשנה, על תבות

המ האחרונה, השנה בחצי אחרים(כמו, רים
זה). בכיוון חשוב ניסיון שהיה ■מד, סמן חר

 מוקדש יהיה שכולו מדור נפרסם מעתה
 מאמרים של מדור כאלה, דיעות להבעת

 ז.אחרת' אחרח דיעה נקרא הוא חתומים.
 ארבעה ויכלול העורך), של מהדיעות
 כל בו שישתקפו היא המטרה עמודים.
הפוליטית. הקשת של הריעות

הני זמן. דרוש יהיה זה מדור לגיבוש גם
 בו הריעות שמיגוון זה, בגליון הראשון סיון
 לגבי גס ראשון. צעד הוא מדי, צר עדיין הוא

המל הערות, לשמוע רוצים היינו זה מדור
ותלונות. שבחים צות,

 יש לעדכן. לשכלל, לשפר, עומדים אנחנו
 חשובת עזרתך שגיאות. גם שנעשה להניח
 הער — יותר עוד טוב שבועון־חדשות נגבש

 משוא־ בלי מורא, ״בלי המוכר, הזה לם
חדש לדור החדשה, לתקופה מותאם פנים,״

בזיבחבעז
)3 מעמוד (המשך

הזה העולם המרחלת", (״רחל
12.4.89.(

 מר־ המרחלת מה על ברור היה זה תמיד
 כל על כמובן, והכוונה, העולם. כל על חלת.

מרכאות). הזה(בלי העולם
 מרחלת גם היא כי גיליתי, האחרון בגליון

 תחום־סיקור גילתה ממש הבא. העולם על
 של להלווייה הבאה במזכירה מעשה חדש.

 בשעת המעיף, בפלייבוי מעשה אם־מעסיקה,
 מחזר שהוא באשת־חברה מבטים הלווייה,
אחריה.

שיהיה.
 האם למרחלת. אחת שאלה רק לי יש

הדיווחים את למרר מתכננת היא הבא בסיבוב

 כבר אני נחשקת/ יותר ממך היום אין' בוהקת/
 כרעתי שלמה שנה בכייף/ עלייך לשבת מת

 אותך, שאפגוש האמנתי לא עייף/ מאוד ואני
 של האסלה — הגדול חלומי את בפינה/ כאן

תדמעד ג׳, המדינה!

לשירותך 135 מסי
וזברת״שרותים. של השרות על

 שלי, המיכתב את לפרסם חייבים אתם
 אני טהורה. כפירסומת נשמע שהוא אפילו
 לחברת־ שיר־הלל זה — ומתוודה מודה

של ובטיב ברמה שרותים הנותנת שרותים,
 אליהם. הורגלנו לא דאבוננו

שעבר השבוע מימי באחד העניין: וזה

 חזותיהם את חושבים הם ״מדוע
כבדה?■״ שרשות ומציגים השעירים

לגן־העדן? הגיהינום בין הבא מהעולם שלה
חיפה צמרת, רינה

• • •
בשרשרת נשים

ישראלית. תופעה על
 חייבת פשוט אני יותר. יכולה לא אני
 בהירהורי־ליבי. הזה השלם קוראי )!ת לשתף
 הסיבה היא מה הוא מהרהרת שאני ובמה

 את לחשוף האלה הגברים כל את המניעה
 שרשרת לראווה ולהציג השעירים חזותיהם

ח״י. מתנוסס שבקציה כבדה
 האסוסיאציה מתוך רק שזה להיות יכול לא
 דתיים שכולם להיות יכול ולא (חי!) לחיים

ח״י). ברכותיה שמניין שמונת־עשרה, (תפילה
 השרשרות ועונדי שהואיל למסקנה הגעתי

 שהם החושבים או הנראים, כאלה בעיקר הם
 את לחפש יש — גברים־של־ממש נראים,
 שלרחבעם לעובדה אולי שונה. בתחום הסיבה

 על סליחה אולי, או נשים ח״י היו בן־שלמה
 לח״י נישאו בית־המיקדש שעמודי הרעיון,

 י באר־שבע רובין, גלית אחד• כל אמות
• • •

 לנסוע כדי ביתי, לחניון ירדתי כאשר גיליתי,
במ הקלאץ׳. לי שהלך לעבודה, במכוניתי

 שד אצל לי שיש במנוי נזכרתי קורה. כונית.
 צילצלתי שרותי־גרירה. הנותנת החברה ריר,

 שאלו באדיבות. לטלפון. ענו מייד אליהם.
 לצלצל הבטיחו אלמנטריים, פרטים כמה

 מישלוח על לי ולהודיע שעתיים, תוך בחזרה
למוסך. אותי שיגרור הגרר

צילצלו. והם דקות מעשר יותר עברו לא
 הגרר לחניון. ירדתי למכונית!" לגשת ״נא
 נהג קשר ובמהימנות באדיבות לי. המתין כבר

 שעה רבע ותוך לגרר המכונית את הגרר
 מהצילצול ביחד, הכל במוסף. היינו נוספת

 שלושת־ריבעי בקושי לקח שלי, הראשון
שעה.

 לנהג גם לשגריר. רק לא מגיעה והתודה
 של 135 מס׳ בגרר הנוהג גורדון, רוי — הגרר

חל־אביב איתן, דויד י'י■שנ

חח? אנשי
 ונד ראש־הממשלה של איפיוגם על

הזה העולם (״העם״, מלא־מקומו
12.4.89.(

הקו על חיפה
 בן־אמוץ דן של המצאותיו על

הזה העולם (״נקרופיליה",
12.4.89.(

ה לכתבה לצרף לנכון מצאתם כבר אם
 אוניברסאלי, כמעט ירע והמציגה תוקפנית,

 מילון בן־אמוץ דן על תומרקין יגאל של
להס הואלתם שבו לפשוטי־עם(״מושגים"),

 מדוע סנקה, היה ומי נקרופיליה זאת מה ביר
 חביב ״ארמניוס הערך את הסברתם לא

ומדיר?
 ואת. לעשות לי נא הרשו אז

המ לא בן־אמוץ תומרקין. שגה כל קודם
 עובדה. על דיווח רק הוא הזה. המושג את ציא

 אלא ומזיין חביב ארמניוס היה לא זה ושנית,
 תושבי בזוג והמדובר ומזיין. חביב ארמני
 היה מישפחתם ששם ,60ה־ בשנות חיפה,

 היה האשה ושם חביב היה הבעל שם ארמני;
 בספר־הט־ ברישום הופיעו הם כך ואכן מזיין

ומזיין. חביב ארמני לפונים:
חיפה פוגל, אברהם

• • •
המדינה של האסלה
 לאסיר שהמתינה ההפתעה על

תל־מונד. לכלא שהועבר
 לכלא הועברתי ניצן בכלא שגה ...אחרי

שו אנשים, תישעה מיטות, שש תל־מונד...
 הספקות כל — ובאנג! אחד כיסא קטן, לחן

סונסטה. לא זה — נעלמו
 הולך ואני לשרותים מובילה דלת־ברזל

 שלא מישהי פוגש אני הפתעה! לבדוק...
קטן: שיר לה מגיע שלמה... שנה כבר ראיתי
 חטובה ומתגעגע/ חולם עלייך, מת אני

לבנה צרות, מותניים משגע/ גוף עם שלי,

 שאמרי־ ממה אחת ציטטה להביא רק מדוע
 באר־ ביקורו בעת שמיר יצחק על אמרו קאים

צות־הברית?
כבר. אז כבר, אם
 יצחק על ט״נזס הניריורק אמר למשל, מה,
שמיר?
 ישראל: ממשלת ראש על אמר הוא וכך
אתמול!" יום הוא המחר, על שלו ״החזון

 גאולה ח"כ מצאה שבוע שבאותו ומעניין,
 ראש־ לממלא־מקום גם חזונית הגדרה כהן

 פרס: שימעון על אמרה היא וכך הממשלה
עקום!" שחזון חבל רק חזון, עם איש ״הוא

רנות־נן אילן, יונתן
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