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 — זכאי וציבורי ממשלתי פקיד כל •
ב י י ח ובגבו חופשי באופן לשוחח — ו

 צל מוסמך עתונאי כל עם סבירים לות
 לפירסום חומר לו למסור ותפקידו, עבודתו

שלא־לפירסום. חומר־רקע או
הפל כל זה בעניין תהיה לא •
 הש־ מטעמי לעתון עתון בין ייה

 ה קו מפלגתית, השתייכות קפה,
שהוא. אחר טעם וכל עתון

 הוא הרישמיים הדוברים של תפקידם •
ה את להקל האינפורמציה, זרם את לזרז
נו כתובת ולשמש מוסמכים לפקידים גישה

 כפי — יפצלו לא הדוברים לעתונאים. חה
הגי חסימת למען — רובם כיום שפועלים

אינ ולמניעת האינפורמציה, למקורות שה
שלהם. בבוסים לפגוע העלולה פורמציה

 נוכח להיות הדובר יכול מעשי: (ובאופן
 אך המוסמך, הפקיד ובין עתונאי בין בשיחה

 המוסמך לפקיד תחליף לשמש יכול הוא אין
אליו). הנישה את ולחסום

•  בבקשה דובר אל עתונאי כשיפנה י
 מעשי על מסויימת אינפורמציה לו להשיג

 למילוי יכולתו כמיטב הדובר יפעל משרדו,
מש את מקבל הוא זה לשם כי — הבקשה
כורתו.

בי בה שיש אינפורמציה עתון קיבל •
 ה־ יבקש מסויים, משרד פעולת על קורת
 ויכלול המואשם, הפקיד תגובת את עתון

 שהפקיד בתנאי וזאת בכתבה. תשובתו את
 לא וכי שעות), 24( סביר זמן תוך יענה
 לחבל כדי אליו המוקדמת הפנייה את ינצל

אינפור מקורות על לאיים העתון, בחקירת
הד על־ידי הפירסום את להקדים או מציה,

אחר. בעתון גירסתו של לפה
 השוטפת האינפורמציה :וכעיקר

 תימסר משרד כל פעולת כל על
 זכאי עצמו האזרח כולה. לעתונות

 הוא עתון איזה באמצעות לבחור
לקבלה. •רוצה

★ ★ ★
 הנד תהיה לא :חמישי קרון

 כאמתלה לעתון עתץ בין לייה <
הופעה. בזמני הקשורה

כ הנהוגה העיקרית השיטה כמובן, זוהי,
הזה. העולם להפליית בארץ יום

 והוא — שבועון הוא הזה שהעולם מכיוון
 המדיני־ בשטח היחיד שבועון־החדשות כיום

 כי בטענה להפלותו מאוד קל — הציבורי
היו לעתונים מיועדת מסויימת אינפורמציה

בלבד. מיים
אינ נמסרת זה, שקוף הגיון לפי

ממ תפוצה כעל ליומון פורמציה
 ונמנעת עותקים, אלפיים של שית

המ משבועון אינפורמציה אותה
 ממאה למעלה לידי שבוע מדי גיע

קוראים. אלף וחמישים
 ועד של המלאה מתמיכתו נהנית זו שיטה

 פעולה פעם לא המשתף היומונים, עורכי
ב חיונית, אינפורמציה לגניזת הממשלה עם

הממש המקובל: הנוהג אחר. או זה תירוץ
 להם מוסרת היומונים, עורכי את מזמינה לה

 לפרסמה. שלא בבקשה אינפורמציה, ״בסוד״
 האינפורמציה. את לגנוז מחליטים העורכים
 הצנזורה אל פנו אף הם מסויימים במיקרים

 אותה פירסום את לאסור בבקשה הבטחונית,
 את מקבלים שאינם בעתונים אינפורמציה

 המסויים. השבועון קרי: הוועד. מרות
כן: על
מ ייהנו עתוני-החדשות כל •

 קשר כל כלי בדיוק, הזכויות אותן
הופעתם. לעיתוי

ל בהזמנה ביניהם הפלייה תהיה לא •
 ישיבות־ ,עורכים כינוסי עתונאים, מסיבות

 ממלכתיים ואישים הממשלה חברי עם רקע
אחרים. בכירים

 בשטחי■ הפלייה תהיה לא •
מיו ברשיון צויד יש בהם כיסוי

פרלמנ כתבים לגבי כגון - חד
ועוד. צבאיים, כתבים טריים,

 את להגביל צורך יש בהם במיקרים •
 אירוע או שטח !המכסים העתונאים, מיספר

 מקום) חוסר (כגון טכניים מטעמים מסויים,
 לא התפוצה, גודל לפי החלוקה תהיה —

ההופעה. זמני לפי

 הפלייה תהיה לא :שישי קרון ס
עות הזמנת לגבי עתונים בץ <

ממלכתיים. כמוסדות קים
צר,״ל. לחיילי בעיקר נוגע הדבר

 למסור חייב הישראלי הצעיר
המדינה, בטחון לשרות גופו את

 את לה למסור חייב הוא אין אף
 חייל במדים, אזרח הוא נפשו.

עממי. בצבא־אזרחים
 ה־ אותו את בצבא לקרוא זכאי הוא לכן
 הנסיון האזרחיים. בחייו קורא שהוא עתון

 ובחופש־ בחופש־האזרח פוגע ממנו לנתקו
יחד. גם העתונות

 ב־ המוטל הרישמי החרם יבוטל כן:. על
 שהם בטענה מסויימים, עתונים על צה״ל

 שלהם שהקו דהיינו: — במוראל״ ״פוגעים
 או סגנו, או ושרד■,בטחון־, קו את תואם אינו

אחרת. בטחונית אישיות כל
 ב• לחייליו עתונים יזמין צה״ל

 העתר תפוצת של המדוייק ייחם
 הפלייה, ללא האזרחי, בשוק נים
 של בתירוץ המתעטפת זו לא גם

 ושבועונים. יומונים בין הבדלה
★ ★ ★

 הפל• תהיה לא שביעי: קרץ **
 מסירת לגבי עתונים בין ייה <

וציבוריות. ממשלתיות מודעות
ה העיקרית המעשית השיטה כמובן, זוהי,

חופש־העתונות. לחיסול בישראל כיום נהוגה
ל שייך הישראלי המשק ממחצית למעלה
ול היהודית לסוכנות להסתדרות, ממשלה,

ב או במישרין — הכפופים אחרים גופים
מפא״י. לצמרת — עקיפין

 עתון על חרם להטיל הצמרת מחליטה אם
 של קנס עליו מטילה היא הרי — מסויים

לשנה. לירות אלפי מאות
שהמוד מסויימים, עתונים לגבי

 מהווה קיומם, לעצם דרושות עות
וסופי. מכריע גורפ-הרתעה הדבר
 טוטאלי לחרם שהתרגל הזה, העולם לגבי

 השנים 15 במשך אך מכריע. הנזק אין זה,
לירות. למיליוני הגיע הוא

 החמרה זה בשטח חלה אשכול בתקופת
 ל־ מודעות למסור שרצו שרים אפילו נוספת.
מה הזה שהעכלם הנמה מתוך הזה, העולם

 -אל לפנייה ביותר היעיל המכשיר אתי ווה
ב נתקלו אזרחים, של מסויימות שכבות
הממשל לשכת־העתונות מטעם חמור איסור
ראש־הממשלה. למשרד השייכת תית,

שחי של מובהקת שיטה זוהי
ממשל מודעה כי ממשלתית. תות
למלחכי-פינכה. פרס אינה תית
 לטובת מסויימת מטרה להשיג נועדה היא

 ניתנת כאשר הציבור. חשבון ועל הציבור,
 ביקרו, רוצה שהשלטון זעיר, לעתון המודעה

שה אדירה, תפוצה בעל מעתון נמנעת אך
ב מעילה זאת הרי להענישו, רוצה שלטון

כמשמעה. פשוטה משלם־המיסים, כספי
ו ממשלתיות מודעות כן: על

 לפי לעתונים תימסרנה ציבוריות
 - גרידא אובייקטיביים שיקולים

 כל וללא - והמחיר התפוצה גודל
 יחסו השקפתו, העתון, לקו קשר

הופע תדירות הקיימת, לממשלה
 אחרים. אי-רלבנטיים ושיקולים תו

ז!
דרושה אינה אלה עקרונות גשמת

ארו שנים 15 במשך הזה. העולם לקיום | (
בלעדיהם. לחיות למדנו וסוערות כות

האינפור להשגת משלנו שיטות גיבשנו
 — המחסומים עקיפת תוך הדרושה, מציה

 העתונים על תכופות לעתים עולים והרינו
 צלחת, על להם מוגשת האינפורמציה אשר

 וכאתנן לשליטים, נאמנותם להבטחת כשוחד
אישיים. שרותים תמורת

 ושום לעתון, מוצק כלכלי בסיס יצרנו
הריס על לחלום יכול אינו שוב עויין גורם

ה הקוראים, בלב נמצא זה בסיס כי תו.
 — מחיר כל — המחיר את ברצון משלמים

 ה־ השבועון של ולפעולתו לקיומו הדרוש
 העתונאית בשיטה מצוי שני בסיס מסויים.

בי את המוצאת הזה, העולם של המיוחדת
אוב על אותנו המפצה האחורי, בשער טוייה

 הממשלתי החרם מן כתוצאה ההכנסות דן
הטוטאלי.
ה בכיסי — צה״ל לבסיסי מגיעים אנחנו

 הבכירים הקצינים ביניהם והקצינים, חיילים
 פקידים עם פעם לא מדברים אנחנו ביותר.
 על מגינים אנו מחתרת. בתנאי — בכירים

 אמצעי־ מקיימים אנו שלנו. מקורות־המידע
נרחבים. בטחון

 יהיה אם כך, ונחייה — שנה 15 כך חיינו
נוספות. שנה 15 צורך,
 אלה עקרונות הגשמת אם אך
 הזה" ״העולם לקיום דרושה אינה

 הדמד לקיום דרושה הריהי -
בישראל. קראטיה

 ללא לאות, ללא — למענה נילחם כן על
פשרה. ללא רפיון,

משוא-פנים. בלי מורא, כלי
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