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המערכת: חברי
 גלילי. לילי נלור. שייע בר־רייו, גונשה
 הרמוז. אברהם ורד, רותי הורוביץ, דויד
 עינו. עמום סטו, אביבה אבו־חמרי. יוטה
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• 7'?י'
 אוהב איני אחר, נורמלי אדם וככל כמוך
 קופת־ ליד ראש־התור אל הנדחקים אנשים

ה למיניהם, נכבדים אוהב איני הקולנוע.
 אל והנעשים שונות בתעודות מנפנפים
 גם חשיבות. של אווילי בחיוך הקופאי

 שרותי־ את המקבלים אנשים אוהב איני
סבירה• סיבה כל מבלי בהגהה, הזולת
 אגודת של חוזר לקרוא הופתעתי לכן

 בו שבועיים, מלפני בישראל, העתונאים
 עם הסדר סוף־סוף הושג כי לחברים נמסר
 אין שוב והלאה מהיום בתי־ד,קולנוע. בעלי

בני־התמותה. כיתר לסבול חייבים העתונאים
 להזמין עתונאי כל יוכל זה, הסדר לפי

 קולנוע, הצגת לכל כרטיסים שני טלפונית
פרוטה. 800 של מוזל במחיר

 למבקרי־ נוגע אינו הדבר — שים־לב
המצו קולנוע, מדורי לעורכי או סרטים
 מקנות אשר מיוחדות בתעודות ממילא יירים
 אלה, לגבי כי סרט. לכל כניסת־חינם להם
 המדובר תענוג. בחזקת בקולנוע הביקור אין

ה בכל לעצמי, מרשה ואני עתונאים. בסתם
 בנידון. שאלות כמה לשאול החברי, נימוס

★ ★ ★
לנו? מגיע זה למה :1 מם׳ שאלה
 לחודש, ל״י 15 המשתכר בצה״ל, טוראי

 825 של מחיר קולנוע כרטיס עבור משלם
 מחירם אלא מחיר־הנחה, זה ואין פרוטה.

באולם. הראשונות בשורות רעים, מקומות של
 אגודת תעריף לפי משתכר, מתחיל כתב

 ל״י 350כ־ של משכורת־מינימום העתונאים,
 אשר משכורת זוהי הזק. הוא אם לחודש,

 העתונים צרכני — ישראל מאזרחי 80%
 אף מעיזים אינם — לכתיבתם והנושאים

ילדים. כמה להם כשיש גם עליה, לחלום
 את מעמיד מה מגיע? זה מדוע כן, אם

ל צריך הוא אותו לציבור מעל העתונאי
 מלא? מחיר העתונאי ישלם לא מדוע שרתי

★ ★ ★
הקול־ בעלי הסכימו מדוע :2 מם׳ שאלה

 ולא מבתי־קולנוע, כרטיסי־הנחה לקבל יתכן
 את המרוויחים שחקנים, כי להסכים יתכן

 הצגות־חינם יערכו בזיעת־אפם, בקושי לחמם
לילדי־עתונאים.

 לחשוב, יוכל רע רצון בעל אדם כי
ציבו עמדת־כוח ניצול זהו כי חס־וחלילה,

פרטיות. למטרות רית
★ ★ ★

תו אלה היו אילו לשתוק, היה אפשר
 תהליך מייצגות הן אולם בודדות. פעות

 האחראים.לתת לעתונאים מוטב אשר מדאיג,
דעתם. את עליו

 של על־חשבונן בעולם מטיילים עתונאים
 נדרשת העתונות אשר קבוצות־אינטרסנטים,

 וזה מאבקיהן. על אובייקטיבי באופן לדוזח
בריא. אינו

 למדי, שמנות משכורות בעלי עתונאים
 יחסי־ציבור בקציני שעה באותה מכהנים

עור לרוב, ופרטיים ציבוריים מוסדות של
 אחרת בצורה ומקבלים כתבי־תעמולה כים

 אשר מגורמים והענקות שניות משכורות
 באופן מעשיהם על לדון חייבת העתונות

 החלטה פעם נתקבלה אמנם אובייקטיבי.
מעולם. בוצעה שלא זה, פסול נוהג נגד

 בעל־שם עתונאי השוברת חברה אולם
 היא אם הדבר ייפלא האם שלה, כ״דובר״

 ינצל הזה העתונאי כי ליבה, בסתר מקווה,
מקצועו? שמקנה וקשרים השפעה למענה

 שמועות מתהלכות עצמם העתונאים בקרב
 מפעל השמיץ פלוני שעתון כך על מוזרות
 עתונאי שכר מפעל שאותו מפני מסויים,

 יחסי־הציבור את לנהל כדי מתחרה עתון של
 איר אולם — שטות שזו מקווה אני שלו.
מאמינים? מוצאות כאלה שמועות בו מצב נוצר

 כי לנו נודע אילו אומרים היינו מה
 במו־ הנחה מקבל למשל, השופטים, ציבור

 כיועצים לעבוד להם שמותר או עדוני־לילה,
מסחריות? חברות של

םזםכתב
העליה רצח

 העליה, מלווה בעניו מלדוש תרפו מתי
 וחריפה, שנונה בלשו! להתגרות תחדלו ומתי

 המשטר את בעצם משרתים אתם בה התנרות
 לא אד הוא, כביר פעלכם אמנם הנוכחי?

 וחמס, אנרכיה של במדינה מקומו יכירנו
ב ואינו שומע אינו איש כי  מה על מני

שכותבים.
אשקלון אסולין, יוסף

ריו! את להאשים  יזמו כי ושותפיו בדגו
 (העולם העליה סביב העצומה הפירסומת את

m הוה o,(. להפ בעקיפי! לגרום כדי רק
 אלא מאקיבלית, האשמה רק אינה זו סקתה,

 מאמי: איני מיותרת. מחמאה חלוקת נם
.T בדי עד מוכשרים שהם

היפה; משה, •5

י ג הי מנ . .  פשע. על חטא מוסיפים מפא״י .
 לרעים היוהרניים בפיטפוטיהם שגרמו אחרי

 פותחים שוב הם העליה, להפסקת שהביא
 הנאומים ׳״לא — הגנב את תפסו בצעקה:
 ״אלא הם, אומרים העליה,״ את הפסיקו

 שנהרו הזרים העתונאים לה שעשו הפרסומת
 מרומניה.״ העולים נהירת את לכסות לוינה

 את שלח מי אלה: למנהיגים שאלה לי יש
 את לכסות על־מנת לוינה העולם עתונאי

 ביזמתה הדבר נעשה לא כלום העולים? בוא
המג שלחה לא כלום ישראל? ממשלת של

 עתו־ חשבונר, על המאוחדת היהודית בית
 שיכתבו על־מנת לוינה אמריקאיים נאים

 התרומות? זרם את יגבירו אשר כתבות
 ישראליים עתונאים בארץ שלחו לא כלום

 שיפסיקו כ! על מוטב מטרה? לאותה לוינה
 מגביר שרק זה טפשי בתירוץ להשתמש

אשמתם. את
■תל־אביב א., ד.

 פינטז, המילה את מכירה אינה העברית
 היא אדרבא, העליה. רצח במאמר המופיע

 אפשר בעברית ומשכמותה. ממנה סולדת
 טפל. ולטוח דברים לגבב ולדמדם, ללהג

 (סלנג) המונית בעגה רק אפשר לפנטז
 ה• התרבותי הרינסאנם את מקדמת שאינה

 והמחנק המועקה ע? מקילה ואינה נבטף
קינז. עמוס נמלט מהם

הולדה קריץ, ראובן
כיער עדים

 על כהו שלום של כתבתו את מצאתי
ומ מאלפת U120 הוזז (העולם הדחק פועלי

 כתבו־ את בזכרוני העלתה זו כתבה קורית.
 כספים נבית כמו נושאים על הגדולות חיכם

 שאיש מוסדות, למען תרומות באמצעות
 העני של יומו את וכז לשמם, שואל אינו
 ששחקו המערכת חברי בעיני שהשתקפו כפי
 אותי שמעניין מה הראשיים. התפקידים את

 של הופעתו על שידע הוא מי הוא, לרעת
 בלשכת וקודר גשום יום באותו כהו שלום

ל מגיש כשהוא לצלמו על־מנת העבודה,
הפתק? את פקיד

טבריה אמיר, אליהו
 הדחק פועלי את שליווה המערכת צלם
 כהן שלום את שיזהה מבלי צילומים לצורך

בחברו.
 פעולות הזה העולם אנשי עושים סוף־סוף

 ביערות עצים ונוטעים האריל לבניו חיוביות
.הקרדווקיימת

תל־אביב שביב, ברוך

 הדחק, פועלי על בהו שלום של כתבתו
ל כמעט טוכר ובלתי חדש עולם חושפת
 שטוב סבור אני הותיקים. הארץ תושבי

 לקרוא שיגמרו אחרי אם הקוראים יעשו
 יומיים יום לעבוד בעצמם יצאו זו, כתבה

יו יכירו ואז הדחק, פועלי של במחיצתם
 השונה האמיתית, ישראל את נם טוב תר

בחני או דיזננוף ברחוב נראית שהיא מכפי
באילת. העשור נות

תל־אביב ברוך, א.

 דחק שפועלי כותבים שלכם בעתו! קראתי
שצרי יומו ישנים טובה, עבודה עושים לא

המדינה. של הכסף את ומנצלים לעבוד כים

 אצלנו לעבור שלכם הנכבד העתוז יבוא
ש עד הנשמה לנו מוציאים איד ויראה

 חצי אפילו שווה שלא הכסף, מקבלים
העבודה.

באר־שבע נג׳אר, עקיבא
כדיוק לא

 במקרה ליבכם, תשומת את להפנות ברצוני
ה הכנסת ראש שיושב בבד, השנהתם ולא

 בשער הופיע אשר ניר, נחום ד״ר חדש,
A הוה (העולם נבהר כאשר עתונכם im 

 להתנהנוחו הראויה הדרד ם! לסטות מיהר
 שעבר החטישי ביום הכנסת. יושב־ראש של

 טטעב באסיפה המרכזי הדובר היה הוא
 בתי- פועלי־ציוו—אחה״ע של הפקידים תא

 בסו:־ דנו ב״למרחב״ שנכתב מה לפי אביב.
 בהסתדרוה. לבחירות הפעולה כדרכי המסיבה

 לא כאשר בשמחתכם להשתתף היד, אפשר
 טטפא״י.;־אד לכנסת חדש יושב־ראש נבחר
 בס־ על־טפלנתי, היה המנוח שפרינצק יוסף

 לדעה׳, צריר, ומר, הזה. בהעולם שנכתב
ניר. נחום גם להיות

תל־אביב צרפתי, שמעון
חוכה שירות
 עלילות על מאמרכם את רב בעניו קראתי

 והתפלאתי )U19 הזה (העולם דייו יעל
 הפרטים את היודע עחונכם שדוקא מאוד, עד

 במאמר- לצאת מצא יעל, אודות הנכונים
ש משום האם ומדוע, כמוהו. מאיו הגנה
הז שזו מיפום או להשחירה מנסים בולם

 עצמה, ליעל אשר באלוף? להכות דמנות
 אוטוביואו־ אינה שזו להכחיש .עליה מדוע

 אוטו־ הם כה ער שקראתי הקטעים גרפיה?
 וחסרים דייו, יעל של מצויינת ביאונרפיה

 שהקהל שרצוי הקטנים הפרטים אותם רק
 בידוע יעל, בדיוק. אודותם ידע לא הרחב
 שידע חלוצי נוער באותו בדיות היתר, לבם,

להנשים. ולא לדבר
 שיעל הוא הפרשה בכל המרגיז אולם
 בד בצה״ל, בנות שרות על לעז מוציאה

הטירונ בבסיס היה שרק למי הדבר נראה
 ה־ :של בתו שדווקא וחבל צה״ל. של יות

 נושפנקא ספק ללא שהיא לשעבר, רמטכ״ל
ידו שלא היכז בחוץ־לארץ, רשמית מספיק

 המספרת היא דווקא האמיתיים, מעלליה עים
 שלא בצה״ל. הבנות שרות על הרחב לעולם
 הרבד בצה״ל שירתח שיעל בר על לדבר
 הקורפוס או האו״ם בצבא מששירתה פחות

הדיפלומטי.
 בלתי בצורה פקחית שיעל הוא הנכון
 תפקידנס האם סניא? הבזה אבל רגילה,
ריין? יעל של מסמר, נערות לעודד
של הגדול בצריף הבנות משישים אחת

ירושלים לוין, דינר, בצה״ל, רון אריאל

 יעל של ספרה על טאטרכם את .קראתי
אובייקטי העי שנישחכם חושב ואני דייו,
ת  שאת כותבים שאתם זה אבל בהחלט. בי

 היה אפשר הספר, י נבתב בה בעיודהלשוז,
 צריכה היתה לתרגם נכון. לא זה למנוע,

 לזה קורא לא אני לעברית. ולא לאנגלית
המע בארצות קוסמופוליטית לחברה יציאה

 פרובינציאלי, סנוביזם לזה קורא אני רב,
 קטנה, היא שארצם קטנים עמים הרבה יש

 זאת לטרות דלה. היא ותרבותם ושפתם
תר את ובונים בשפתם 'יוצרים צעיריהם

ש הכללית למסקנה בקשר ולבסוף בותם.
ל אפשר האס שואל, ואני אליה. הגעתם
 והבריחה העריקות את הכל, את הצדיק

 1יע־ של מסוגה שהצעירים מה כי מהחזית?
עריקות. אלא לא.מרד, זה עושים דייו

תל־אביב לשעבר, חייל

ל כ . .  ביעל רק ולו דייו ליעל הכבוד .
באיש הנונעים פרטים לפרסם ליבה אומץ
 ביותר הפופולריים האישים אחד של יותי

בעולם.
חיפה קדוש, שבתאי

 הייתי כר מאומה לא על מהומה רוב
 של ססרה סביב שקמה הסערה את מגדיר

 שמה היה אם רב, ספק לי יש דייז. יעל
 יער, של שמה מאשר אחר שם המחברת של
הספר. על מביט היה בכלל מישהו אם

תל־אביב: רינת, צ.
זה? לסידור נוע

ב נאחזו לא שבעלי־ד,קולנוע לרגע נניח
 ובלתי־רציונלית עזר, באהבה פתאומי אופן

תיתכן? אחרת סיבה איזו לעתונאים.
 לשחד רצון כאן פעל כי לשער רוצה איני
מלמ למשל, שימנע, בעל־השפעה, ציבור

 האדישות הפגומים, הסדרים על ביקורת תוח
 המבקר בהנאת עדיין הפוגעים וו־,רשלנות

 למשל, שיתמוך, או רבים. כד, גבתי־קולנוע
 בעלי־הקול־ של וד,נשנות החוזרות בדרישות

 רשיונות מתן בענין הממשלה, מן נוע
ומסיר,ם. מחירי־הכרטיסים קביעת חדשים,
 הפחד כאן פעל כי לשער גם רוצה איני

 אם מחשבה: מעין העתונאים, ציבור מפני
אותנו? ידפקו איך יודע מי להם, נסרב

 נשאר — נכון אינו זה כל אם אולם
תעלומה• בגדר הענין

^
 את הרצינות בכל כאן לעורר רוצה אני
העתונאי• המוסר בעית

 הוא רבה. השפעה בעל הוא העתונאי
אדיר. כוח בעל מכשיר על מופקד
ל צריכה היא אין גדולה. אחריות זוהי
 טוטאליטארי, של^מחשב בכיוזן אותנו הוביל
 ממלכתי פיקוח הטלת של כהן, חיים בנוסח
 העתונאי. על השלטון) מפלגת של (היינו:

 לפקוח אותנו להמריץ צריכה היא אבל
עצ ביקורת עצמנו על ולמתוח עינינו את

הזולת. את כחומרת־ביקורתנו לפחות מית
 יקבל העתונאים ציבור כי יתכן לא

 — אינטרסנטים של מקבוצה זכויות־יתר
לא הציבור. אמון את הדבר יערער פן

 שנות להמש כעזה ישראליות צעירות שלוש נידונו חודש לפני
 אהובה היתה מהן אחת המצרי, לשטח הסתננות על מאסר
היפהפיה". ,,המרכלת בתואר כינוה מצריים שעתונאי דגנית,

 אהובה כתבה זו, בהרפתקה שהסתבכה לפני האחרונות בשנים
הזה" ב״העולם להתפרסם העומד ולבטיה, קורותיה על יומן

אהובה ל0< ■והגה
 צעירה, של וידויה - למחשבה המעורר אנושי מיסמד הוא
 במשרד פקידה כורדי, ממוצא מכובדת ירושלמית משפחה בת

 צנחנים קצין של אשתו כצה״ל, לקצונה מועמדת ראש־הממשלה,
 בהדרגה שהתדרדרה בארץ המעורה צברית ממנה, שהתגרש

 להרפתקה שהגיעה עד - מפוקפקת לחברה מסודרים מחיים
בינלאומית. תקרית שיצרה

 תשומת־הלב את להפנות הזה״ ״העולם מקווה זה, יומן בפרסמו
 שהתדרדרותו הצעיר, הדור של מסויים חלק ללבטי הציבורית

המדינה. ואת עצמו את מסבנת
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