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 23561 טלפון .2 ישראל אבן רח׳ בע״מ, פאול א׳ : ירושלים
 51167 טלפון >21 טשרניחובסקי רח׳ בע״מ, צליל רדיו : תל־אביב
3639 טלפון ! 79 הפלמ״וז רח׳ לוינסון, את הילמן : באר־שבע
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 אחרים הודיים ומאבדים מקוריות קארי ארוחות
 עסקים ארוחת ודגים. ירקות חסילונים, כקרי, עוף

1נעימה. ואוירה מלא אויר מיזוג ל״י. 8.75ב־ מדאה
הר א ט י ס ד ע ס מ ת ה י ד ו ה ה

 58553 טל. ת״א, ,10 עליכם שלום רח׳
״אל־על״) כית (ע״י

ם ל ו ע ה ן הזה״, . ו ע ו ות שב דש י הח ל רא יש  ♦ ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמיגהלה: המער-כת
 בע״מ, החדש״ .הדפוס ♦ עולמסרס :מברקי מען ♦ 136 חא־דואר

 צינקוגרפיה גלופות: ♦ בע״מ גד הפצה: ♦ בן־אביגדור ,רח מ״א,
בע״מ. הזה העולם :המו״ל ♦ אבנרי אורי הראשי: העורך ♦ בע״מ בססי

 לשחזר ניסינו המערכת, מפגישות כאחת מבכר, א ך*
במרו שהיו עובדים, של רבות עשרות של בגורלם אירע מה /
זה. עתון למערכת שותפים השנים צת

 לפרופסורים, הפכו מהם שניים למדי: מרשים היה הסיכום
 התיקשורת בנושא אחד ארצות־הברית, באוניברסיטאות המרצים

 נתונים, לעיבוד מכון של לבעליו הפד אחד בפסיכולוגיה: והשני
 למהנדס אחד לפירסומאים, היו שניים יקר־ערך: מחשב המפעיל

מס שעבדו מאלה הרבות, העשרות שאר כל ואילו למו״ל. ואחד
 רובם שנים, מספר שהמשיכו אלה ועד זו במערכת שבועות פר

 בארץ אם העתונות, במקצוע נשארו לנו, הידוע ככל ככולם,
בחו״ל. ואם

העתו־ כוכבי של המרשימה הרשימה על כאן לחזור רוצה איני
 הזה. בהעולם בעתונות דרכם תחילת את שעשו הישראלית, נות
 ספק ללא אבל ושונאים. ידידים כיום למצוא אפשר אלה בין

 בית־ספר עבורם היה הזה שהעולם אותם: מאחדת אחת הכרה
העתונות. למקצוע מצויין

ב לעתונות וקתדרות לעתונות קורסים קיימים בה במדינה
תלמי מאות לומדים בהם מוכרות, ובלתי מוכרות אוניברסיטאות

 הישראלית העתונות לרשות כה עד להעמיד הצליחו ושלא דים׳
 חשיבות בעל הישג ספק ללא זהו — אחד מקצועי עתונאי אפילו

בלבד. זה שבועון מתחומי החורגת

בירושה עוברת תדמית ^
 מעוררת תופעה על להצביע כדי אלה עוכדות זכרתי ך*

 אלא בשבועון רק לא הזה העולם של תדמיתו — עניין 1 1
ל מדור בירושה כנראה עוברת זו תדמית לעתונות. כבית־ספר

 חדשים כתבים לגיוס מבצעים כל מנהלים אנו שאין למרות דור׳
מתחילים. לעתונאים קורסים או

 מכתבים, של מרשימה ערימה במערכת מצטברת חודש מדי
 שירותם את סיימו עתה שזה צעירים, בידי כתובים ככולם רובם

 לדעת רוצה ״הייתי המקרים: ברוב דומה הוא אף נוסחם הצבאי.
 לדיעות קרוב ״אני או פנויה,״ כתב מישרת אצלכם יש אם

מעני אתם כי שמעתי רעיונותיכם, רוב עם ומזדהה הזה העולם
מתחילים...״ לעתונאים הזדמנות קים

 ללמוד כדי לעשות עליהם מה והדרכה עצות מבקשים אחרים
 יכולים אנו אין לצערנו, כעתונאים. לעבוד להתחיל וכדי עתונאות

 לכתוב הוא תפקידנו אלינו. הפונים כל עם מכתבים חילופי לנהל
מכתבים. לא עתון,

רצינותו, על מעיד הכותב של כשמכתבו כלל, בדרך אולם
ובתכו בעברו הרבה חוקרים איננו לפגישה. מייד מוזמן הוא

 מבחנים. של בשרשרת אותו מעבירים איננו האיש. של נותיו
 משימה עליו מוטלת עבודה. אחד: פשוט מבחן עובר הוא לרוב

 עתו־ סיפור להביא מתחיל: עתונאי של ביותר פשוטה עתונאית
ביותר. וקצר פשוט נאי

 90סנד,ס/ למעלה לומר: חייב אני האחרונות בשנים מנסיוני
 אותם רואים אנו אץ פשוט בו. נכשלים זה, במבחן מהנבחנים

 כי סבורים עתונאים, להיות החולמים אלה שרוב נראה יותר.
 במיש־ במישרה, מייד יזכו הם לתפקיד, עצמם את שיציעו ברגע

 שמם יודפס בו העתון בעמודי וכמובן — ובמשכורת בדרגה רד־
לבנה. קידוש של באותיות

תמיד, זאת שעשה כפי אליו, לפונים להציע יכול הזה העולם
העתונאית. בעבודה הדרכה אחד: דבר רק

דרושים:
מתחילים כתבים

אלינו, הפונים לאלה דברים מספר הפעם לומר רוצה ני
זו. בפנייתם המהססים או לפנות העומדים ל?

הזה. בהעולם לעבודה להתקבל מאשר יותר פשוט דבר אין
 השומר זה עתון קודם. נסיון או בפרוטקציה בקשרים, צורך אין
 של משמרות חילוף של מתמיד תהליך בעזרת חיוניותו על

 צלמים, מתחילים, כתבים — חדשים לעובדים תמיד זקוק עובדיו,
העתונות. בתחום אחרים כישורים בעלי או

 מתחיל כתב שיכול הפעולה ומרחב ההתקדמות אפשרויות
 יכול אחר ישראלי שעתון מה כל על עולים זה, בעתון למצוא
לו. להציע

 הנתונים מלבד דרוש, הזה בהעולם ככתב לעבוד להתחיל כדי
 דבר זה, במקצוע לעסוק שרוצה מי כל לגבי מאליהם המובנים

 הרבה. לעבוד במתח, לעבוד קשה, לעבוד לעבוד, הרצון אחד:
 של לדורות כבית־ספר הזה העולם של ההצלחה סוד כל זהו

עתונאים.
פתו הזה העולם שערי — אותך מרתיעה אינה זו דרישה אם

בפניך. חים

1779 הזה העולם4


