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 השבוע הצהיר הכנסת,״ לחברי ״כידוע
 שיחות ״קיימתי יוסף, דוב המשפטים שר
 העתוג־ ואגודת העתונות ועורכי נציגי עם

 הצלחנו יתרה. הבנה אצלם ומצאתי אים,
 מוטעים וחשדות חששות־שוא כמה לפזר

הכ גם אלו שיחות לאור החוק. כוונות על
 מינויים למשאלתם, בהיענות הממשלה, ניסה

 על הונחה אשר הצעת־החוק, בנוסח מספר
 מותר כי לי נידמה לראשונה. הכנסת שולחן

 הם רואים אלה שינויים לאחר כי להגיד, לי
 בפניכם מביא אני אשר הצעת־החוק את

 למדינה ומתאים וצודק טוב כחוק היום,
ונאורה.״ חופשית

 לשון חוק להצעת מתייחס כמובן, זה, כל
ב ראשונה לקריאה השבוע שהובאה הרע,

כנסת.
 •כהנה כהנה הוסיף עוד המשפטים שר

 היא כי בהדגישו להצעת־החוק, דברי־שבח
 המשפטי היועץ על־ידי שהוכנה מזו שונה

האוזנר. גדעון הקודם,
שו החושה הצעת־החוק כי ספק, כל אין

 מסעיפיה כמה מקודמתה. ניכרת במידה נה
וה רוככו אחרים בטולו, ביותר הנוראים

 וה־ הדיבור לחופש ביותר החמורים סייגים
 בכל זהו, אולם הוסוו• או צומצמו, עתונות

מחמיר. חוק זאת,
★ ★ ★

 לה ומחוצה בארץ — המוחצת ההתקפה
העמי הקודמת, הצעת־ההוק על שנערכה —
 העלוב באור ישראל ממשלת את בשעתה דה
 אז ניסו רשמיים דוברים רודנות־בדרך. של

 המערבי העולם בבירות עתונאים להרגיע
 לא זה ״חוק המוזרה: בהבטחה ובישראל,

 בסדר. שהיא בכללה, בעתונות לפגוע בא
הזה.״ העולם את לחסל ורק אך מיועד הוא

 לו שהדביקו כאלה שהיו כך, כדי עד
 השבועון חוק או הזה, העולם חוק השם את

המסויים.
מיוח חשיבות ישנה דידנו, לגבי כן, על

 של 13 כסעיף הראשונה לפיסקה דווקא דת
 בדפוס, לשון־הרע ״פורסנזה המוצע: החוק
 לעונשים צפוי (יהיה יונזי בעתו! למעט

 בדפוס המפרסם לב: נא שים חמורים).״
יומי. לעתון פרט — לעונש צפוי יהיה

להיות. יכול זה מי נהש
סעי להוציא המשפטים שר יכול כן, על

או נשארה הכוונה אבל אחרים. ולרכך פים
הזה. העולם נגד חוק ישנה: כוונה תה

 זה חוק יוצר מדוע להסביר קשה אחרת
 (ונידמה הישראלית התחיקה בשטח תקדים

 ביד מפורשת הפלייה הבינלאומית): גם לי,
 אחרים, ״מפרסמים״ לבין היומית העתונות

למשל. המסויים, השבועון כמו
★ ★ ★

חקי שהצריך הזה, העולם מפני הפחד מה
נגדו? מיוחד חוק קת

 הזח העולם פוליטית. היא אחת תשובה
 מבקר הוא לאורן מגובשות, דעות בעל הינו
 עתון בהיותו הממשלתית. המדיניות את

קנו על־ירי כבול הוא אין בלתי־מפלגתי,
 אותו המחייבים מפלגתיים, והסכמים ניות

 מבוסם הוא מפלגתיות. חרפות על לחפות
 הגדול, קוראיו למספר כלכלית!,,הודות מבחינה

 עור־ את לשחד או לקנות אי־אפשר כן ועל
 אחת: מטרה לעצמו שם הוא בכסף. כיו

פוג אלה וגילויים — האמת כל את לגלות
המישטר. בראשי הרף בלי עים

 שופך הזה העולם שניה: תשובה גם ישנה
 ראשי של האישיים מעשיהם על גם אור

 השבוע ודווקא והציבורי, הממלכתי המנגנון
 זו תרומה לחיוניות דוגמה סיפק האחרון

 כתבתנו את בוודאי תזכור הציבוריים. לחיים
 הביז־ על שעבר, מהשבוע שחורים עסקים

 דיזנגוף- בחברת ואי־הסדרים ההונאה בוז,
 מ־ למעלה של להפסד שגרמו נזערב־אפריקה,

בלבד. הניגרי בסניף לירות ממליון
 אותנו הקדימה אומנם היומית העתונות

 הצטברות של היבשות העובדות בפירסום
 ממשלת גם שותפת בה בחברה זה, גרעון

 ה־ את פירסם הזה העולם רק אולם ישראל.
המלא. הסיפור

 מנהל כי רשמית, הודעה פורסמה השבוע
 התפט- את הגיש רוזנברג, פינחס החברה,

 האחרונות ההתפתחויות ״בעקבות — רוחו
ש והאשמות־השווא החברה הפסדי סביב

לדעתו.״ הועלו,
רוזנ מר שמגדירן כפי ״האשמות־השודא״,

 הקאריירה על המלאות העובדות הן ברג׳
 עם ההדוקים קשריו ועל שלו, המסחרית

 פט־ שהוא ,וד,תעשיה המסחר משרד מנהל
שהק היחיד העתון היה הזה העולם רונו•
 כי עד רוזנברג, של לעסקיו מקום דיש

סופית.״ התפטרות של למסקנה ״הגיע
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