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 הער של הכלכלי הבסיס הרחבת על זה מדור
בעי כוונתנו'לחולל על לד סיפרתי הזה, לם
 כדי ובצורה, בתוכן יסודיים, שינויים תון

 הזה העולם את ולהפוך המתכונת את לרענן
.90ה־ שנות של לשבועון־החדשות

הש ישראל של התיקשורתית המציאות
 אמצעי־ רבה. במידה האחרונות בשנים תנתה

 תפקיד את שינו האלקטרוניים התיקשורת
 עצמה הכתובה בעיתונות הכתובה. העיתונות

 מכבד זה ולרעה. לטובה רבים, שינויים חלו
למ הזה השלם את להתאים הצורך התעורר

 בצורה למלא שיוכל כדי זו, חרשה ציאות
חו לותם, כשבועון תפקידו את ביותר הטובה

 המידע מיטב את לקורא המספק ומהימן, שף
 לסיס־ בהתאם זה, בשטח שנותר חלל וממלא

משוא־פנים׳׳. בלי מורא, ״בלי הנושנה: מתנו
 כמה לפני הכנסנו הראשונים השינדים את

 השבועון, של הפורמאט את שינינו שבועות.
 ה־ ולקראו. בו להחזיק יותר נוח שיהיה כדי

 שמעוני־ מיטב של לוה דומה החדש פורמאט
 האחורי, השער את ביטלנו בעולם. החדשות

 הזה השלם של מיסחריי ״סמל מעין שהיה
 של מרור לשבועון הוכנס שנה. 30 במשך
 שאיפשרה העיסקה מן כחלק אחרת״, ״דיעה

הכלכלי. הבסיס הרחבת את
 כמה במשך דחינו העיקריים השינויים את

 ממושכות הכנות חייבו שהם מפני חודשים,
 הרחבת הרצויים, השינויים לגבי דיונים —

שיטות־העבודה. והתאמת המערכת
להתב אלה שינויים מתחילים הזה בגליון

 וטיבם מהותם על השבועון. עמודי מעל טא
בעצמך. תעמוד

המע החומר הרכב את לשנות היא הכוונה
הח המאורעות סיקור את בהרבה לחוק רכתי,
ו מעמיקים תחקירים לערוך במרינה, שובים
 העדין האיזון רחב. יותר הרבה מידע לספק

 החב־ החומר ובין הפוליטי־ציבורי החומר בין
ה הגישה של עמוד־התווך שהוא רתי-הקל,
לטו האחרונות בשנים הופר שלנו, מערכתית

 עתה להחזירו רוצים אבחנו הקל. החומר בת
ימימה. מימים שהיה כפי בנו, על

המ מן כמה של וצורתם תוכנם את שינינו
 כל חדשים. מדורים הכנסנו הקבועים, דורים

ומעניין. רענן הדש, חומר לך לספק כדי זה
 כוו־ שיימשך תהליך, של ההתחלה רק זוהי

 בל מחרש נבדוק ושבו שבועות, כמה דאי
ונבטל. נוסיף נשגה, בעיתון, מדור
 בדק־בית שנים, כמה מדי ערכנו, בעבר גם
המודר דוחו על לשמור כדי בשבועון, יסודי
 שינדים לחולל עימנו וגמור מנוי הפעם נית.

 חברי־המע־ אל בעבר. מאשר יותר אף עמוקים
 בר־סמבא הוא מהם אחד־ שכל הוותיקים, רכת

שיבי חדשים, חברי־מערכת יצטרפו בתחומו,
 חדשות. גישות מקווים, אנחנו כך עימם, או
 יעודו, ועל ייחודו על הזה העולם ישמור כך

 ההתרחבות תהליך והרחבה. התעדכנות תוך
 חברי־ גקלוט ואנחנו נמשך, עוד המערכת של

נוספים. חדשים מערכת
 דרוש ומועיל, יעיל יהיה זח שתהליך כדי

בלי הקוראים. עם הדוק שיתוף־פעולה לנו
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לע לנו יהיה קשה הקוראים, של היזוך־חוזד
 לצרכיו,, והתאמתם השינויים הצלחת על מוד

פו אנחנו שאליו הציבור של ולטעמו לרוחו
ה ככל רבות תגובות לקבל נשמח לכן נים,

 אחד כל ועל בכלל, השינויים על — אפשר
בפרט. מהם

 על שלילית או חיובית דיעה לד יש אם
לשי הצעה דעתך על עולה אם מסוייס, מדור
 — לך נראה אינו משהו אס ולתוספות, פור

בהמשך לנו יעזרו הדברים לנו. כתוב אנא,

 מיצעד את כצלמת ליוותה אבנדי רחל
ש בטיילת האחרונה, בשבת תנועות־המחאה

העי צלמי כמו ליפו. בדרך שפודהים, לאורך
 ואת המיצעד את צילמה היא האחרים תונים
 ממתרחצי בעיקר מורכב שהיה הקהל, תגובת

תל־אביב. בדרום שפת־הים
 ההפגנה אל התייחס הזה הקהל מן חלק
 הצועדים על והמטיר וקולנית, בולטת באיבה

 שכמר זונה ערבים, עם ״תשכבי בגון: ביטויים
 אתכם להרוג צריכים זונות, ״חבורת — תך!״

באלה. וכיוצא אחד־אחדד
 בקרי־ הסתפקו לא והבידיונים הפירחחים

הבא מכל הצועדים על המטירו הס אות־גנאי.

הפציעה אחרי י אב:־־ רחל
!שתו ,.מלכן

וחפ בקבוקים משפת־היס, רטוב חול — ליד
 המישט- של המאסיבית הנוכחות אחרים. צים
 בין הבחינו לא גם הם להם. הפריעה לא רה

 שליוו אנשי־התיקשורת ובין עצמם המפגינים
 :המסיתים, של המסר את קלטו כי נראה אותם.

הבגי מוקדי הס כלי־התיקשורת כי האומרים
במדינה. דה

 בנוזל, מלא קוקה־קולה, של בקבוק-ליטר
 עינה את פצע הוא אבנרי. רחל של בפניה פגע

נט לא היא שבידיה. במצלמה וחיבל הימנית
 שנערכה העצרת את צילמה תפקידה, את שה

 הפגנת את מבן ולאחר התהלוכה, בתום ביפו
 הרגישה אז רק תל־אביב. בצפון עכשיו שהם

לבית״החולים הוחשה היא הורע. מצבה כי

שגייה לחי אין
(״ג בשטחים הלינץ׳ אווירת על

 הזה העולם ״הנדון", לפניך״, בול
24.5.89.(

 משתוללים, ״יהודים על לכתוב מאוד קל
 את חווים לא כאשר לניקמת־דם״ השואגים

בשומרון. היומיומיים החיים
 משתולל ליהודי עצמי את חושב אינני

יומ נוסע אני אבל לניקמת״דם. שואג ואינני
עבוד למקום באריאל מביתי ושוב הלוך יום
 ב־ כרוכה כזאת נסיעה וכל בפתח־תיקוןה תי

סכנת־נפשות.
 נוצרי, אינני הלא לעשות? אמור אני מה אז

 למכים השנייה הלחי את להגיש חייב ואינני
 לרוצחים). — המפורש בשם להם נקרא (ואם

 לגור שהעדיף יהודי, שאני חטאי? מה ובכלל,
ארץ־ישראל? בלב

 הפעקעלך את לארוז לעשות? עליי מה אז
מערבה? הראשונה הספינה על ולעלות

אריאל מרדכי, איתן

ר1ד3 אבר ,1קט
 העולם של החדשה המתכונת על

הזה.
 האם עצמי, את בוחן שאני שבועות כמה זה

העו של החדשה שבמתכונת בהבדל חש אני
 העיתון של הפורמאט שלי: המסקנה הזה. לם

 בהרבה, גדל תוכנו אבל במיקצת, אמנם קטן
 והמעניינים החדשים המדורים על לדבר שלא
 אחרת). דיעה הסילון, (חע

גדול! אבל קטן, בקיצור:
תל־אביב דחץ, יצחק

רטובה היסטוריה
 ז׳בוטינסקי זאב של הצעתו על

 העולם (״הנדון״, בגין למנחם
).24.5.89 הזה
כלי־התיקשו־ על המקובל הכאסח בנוסח

 היה מה שאלה: להעלות לעצמי מרשה אני רת
 לוא ההיסטוריה, פני נראים היו כיצד קורה,

הצע את מקבל נאמן, כביתרי בגין, מנחם היה
 וקופץ ז׳בוטינסקי, זאב בית״ר, ראש של תו

הוויסטולה? נהר לתוך
 בצעירותו, היה, בגין שמנחם נניח אם גם
 מצליח היה שהוא להניח קשה מעולה, שחיין

 להנאתו לו צף והיה הוויסטולה, עם להתמודד
הבאלטי. לים הקארפאתים הרי בין

 היותר־ היא המצערת, השנייה, האפשרות
ההיס נראית היתה באמת, כיצד, ואז, סבירה.
ישראל? מדינת של טוריה

ירושלים מרקוביץ, יוסך
• • •

אחד יוצא משישה
יוגוסל נשיא בחירת נוהל על

 הזה העולם (״תמרורים", ביה
24.5,89.(

 דרנובסק יאנז הד״ר של בחירתו לרגל
 שנה של לתקופת־כהונה יוגוסלביה לנשיא

 את הרחבה ביתר להסביר הראוי מן אחת,
 באיזורנו, דוגמה לשמש אולי שתוכל שיטה

 ישראלית־ פדרציה כאן תקום אי־פעם אם
אנ כמה של כהצעתם פלסטינית־ירדנית,

שים.
המ בראש עומדת היוגוסלבית החוקה לפי

 משש אחת כל מיוצגות שבה נשיאות דינה
 סלובניה, קרואטיה, (סרביה, הרפובליקות

 את המרכיבות ובוסניה) מונטנגרו מקדוניה,
תפ עובר שנה ומדי היוגוסלבית, הפדרציה

ברוטצ נשיאות־המדינה״, ״ראש הנשיא, קיד
למישנהו. מחבר־נשיאות יה,

פוזח־תיקעה ורסנו, מרקו

יווניות זמירות
(״מיכתבים", אחרת אישיות על

).9.5.89 הזה העולם

הם שיוים
כספומט גם
העו לכסף הזמר חובבי מודעים תמיד לא

 תע־ עובדת שבה ולדרך השירים מאחורי מד
שי ירדן, רק לא הם שירים שיית־הפיזמונים.

 רצים ששיריו כותב כספומט. גם הם רים
 הדלק תקציב את לשלם בנקל יכול ברדיו,

והסיגריות.
 מצד — מוזר במעמד נמצא מנור אהוד

 פיר־ שעות ולשירים לזמרים מחלק הוא אחד
 הוא, שני, ומצד גלי־האתר, מעל והופעה סום

ה שירים אנשים לאותם מוכר פרטי, כאדם
ביותר. נאה הכנסה לו מכניסים
 היחיד האדם אולי הוא למעשה מנור אהוד
 ביותר הגדול הסחורה ספק גם שהוא בישראל
עובד הוא שבו הממלכתי, למיפעל בתחומו

 אחד נר א1״
 את להזמין מסוגו
 דהופעה שרו תנוס

בטלוויזיה!״
ה השירים הם מנור של שיריו בכיר. כעובד

עובד. הוא שבו ברדיו, ביותר מושמעים
 הוא בכך. מסתפק אינו מנור שאהוד אלא

 מסוגל אחד כל לא החמאה. מרוחה היכן יודע
 של שעה לחצי משכורתו משלמי את להזמין
כן. מנור אהוד בטלוויזיה. פירגון

 לתוכנית־ה־ מחזות. מתרגם גם הוא מנור
את כמעט מנור הזמין בטלוויזיה שלו אירוח

הקו של בדעתו לעלות יכול בכלל כיצד
 לדיעותיו אחרת דיעה את להשוות פלדמן רא
בן־אבוייה? אלישע הקדמוני, אחר של

 עוכר־ישראל ממש היה אחר אותו הלא
מ פוסק היה לא יווני ״זמר המישנה: (כדברי

 היו בבית־המידרש עומר שהיה ובשעה פיו
ש בשעה וזה מחיקו!"). נושרים מינים סיפרי

 בעיקרו מכוון, אחרת בדיעה שכתוב מה כל
יהו של זכותם בלבר: אהת למטרה דבר, של
בארץ־ישראל! בשלום לחיות דים

ירושלים לנגר, אליהו

• • •
ופשוט טיבעי דבר

המחל לקוח של תחושותיו על
 ושמה (״בעייה האורולוגית קה

).24.5.89 הזה העולם ערמונית״,
 את לי הזכירה נודלמן הד״ר של הכתבה

 שאושפז, האקדמיה, איש מכר, של המיקרה
ה לניתוח בבית־החולים שנים, כמה לפני

לחי ניצל הוא ההחלמה תקופת את ערמונית.
 את משעבר לו שבאה לרפואה שיר־הלל בור

הניתוח.
 שמו עילום על לשמור ביקש מכר אותו

 האורו־ המחלקה סכין ״יוצא השיר על וחתם
מכ בין להפיצו ממנו מנע שלא מה לוגית״,

ריו.
 עדיין המצוי השיר מן שורות כמה להלן

ידי: תחת
 אחרים יש / חיות, שאוהבים בני־אדם יש

להת תמיד להוטים יש / בעיות. שמחפשים
ולהיאנח. לבכות — ואחרים / ווכח,

 בכל / פשוט, טיבעי, אחד דבר רוצה אני
 של בקשת להשתין / והישות: הנשמה הגוף,
האדמה. ולהשקות / חמה, יפה, זהב,

 / זר, של עזרה וללא צנתר ללא להשתין
מחיות־הבר... חיה כמו להשתין

 בבית־ / נחוץ, שהדבר שעה בכל להשתין
בחוץ. עץ תחת או בבית כסא,

 רמת־נן אורבוך, ניסן
2701 הזה העולם


