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במדינה
עיתונות

,,..ו־זארץ מן דחם דהוציא
 ?וחס ,,הארץ״

 בעיתוני׳הערב
האיסות בנשק

להת עיתון־בוקר של הסיכויים מהם
גד שבה בתקופה בעיתוני־הערב, חרות

ל אחוזים בעשרות עלויות־הייצוד לות
אנ משיבים יותר, טובה באיכות ז שנה

 ראש להחזיק המשתדלים הארץ, היומון שי
 הכללית והנטייה ההתייקרויות לגלי מעל

הנפוצים. עיתוני־הערב לטובת
 עיתוני לקנות ניתן שבה בישראל,

 לעיתון אין בבוקר, בתשע כבר ״ערב״
 בעיתוגי־הערב להתחרות סיכויים הבוקר
הצעי הבויסים הרגילות. החדשות בתחום

 שנים, שלוש מזה הארץ של החדשים רים
ההכנסות. להגדלת כיוון כל מנסים

סאמט עורך־מישנה
מוחצת תחרות

 העיתון, את מנחל שנים שלוש ׳מזה
 ובעלי עורך של בנו שוקן, עמוס למעשה,

 מינהל- למד עמום שוקן. גרשום הארץ
 חדור ארצה חזר בארצות־הברית, עסקים

 התמחות תקופת לאחר חדשים. רעיונות
 עד והולכות, גדלות סמכויות לידיו נטל

 הד תפקיד את חודשים כמה לפני -שקיבל
מנהל־הכללי.
ש החידושים אחד אישיים. מדורים

ל אחראי של תפקיד יצירת היה הנהיג
 חשוב הפך זה תפקיד המכירות. קידום
למנויים. המחירים העלאות לאחר

 היה עליו דעתו נתן שעמוס אחר תחום
ה בין התבטא זה דבר ההוצאות. הקטנת

 המלקות המנורות מיספר מקיצוץ שאר
 לנעילת ועד מערכת־העיתון, במיסדרונות

שונים. במקומות מכשירי־טלפון
 ההכנסה ותגדל הניהול, שישתפר ככל

 שסל בשנות כי ברור עדייו ממודעות,
 ההוצאות. את לאזן יהיה ניתן לא כלכלי

 הכנסה להיות יוכל ארוך לטווח פיתרון
ב לסישרדים שטחים ממכירת גדולה

ב העיתון, של החדש הבניין הארץ. בית
 בית־מישרדים בניית מאפשר העיר, דרום
המערכת. מישרדי מעל

 אם יצליח לא טוב שיהיה ככל הניהול,
ה התחום על ייכשל. המערכתי התחום

 גדעון שנים וחצי שלוש מזה אחראי זה
סאמט. שמעון העיתונאי של בנו סאמט,

 איכות של לכוח-המכירה מודע סאמט
 הארץ הזה. הצד על דגש שם עיתונו,

 האישיים, והמדורים הטורים בבעלי גאה
רבים. קוראים המושכים
 שהונהג נוסף חשוב מערכתי חידוש
 הכתבות מיטב על דיווח הוא לאחרונה
קו עוד ניוזוויק השבועון של והידיעות

 מאפשר הדבר בארצות־הברית. הופעתן דם
הנכ את ראשונים לקרוא הארץ לקוראי

 זכות גם להארץ זה. בשבועון־חוץ תב
הגר השבועון מתוך לפירסום בילעדית

 ניו־יורק העיתונים ומתוך שפיגד, מני
ולה־מונד. טיימס

 המיש- היועץ על עכשיו הטיל סאמט
 למנוע ניתן כיצד לבדוק העיתון של פטי

 שרק בחומר להשתמש אחרים מעיתונים
עליו. זכויות להארץ

 האיכותית העדיפות שמירת עם בד־בבד
 מאמצים העיתון עושה המערכתי, בתחום
 בתחום בעיתוני־הערב להתחרות גדולים

מרג דן הארץ, של כתב־כוכב החדשות.
 בשפע ומדווח לארצות־הברית נשלח לית,

שם. הקורה על רב


