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החו שהופיעה הידיעה, את נא קרא־
הארץ. בעיתון דש

 עיו־ידי והועברה מלונדון, באה היא
 סוכנות — (ע״צ הצרפתית סוכנות־הידיעות

הצרפתית), הסוכנות בשם עיתים
 אחות שי לחיי-המין נוגעת הידיעה

 עניין בכך יש מדוע הבריטית. המלכה
 מה לדעת הציבור צריך מדוע ן ציבורי
 ,50ה־ לגיל המתקרבת הנסיכה, עושה

 האמות בד׳ הלילה, של הקטנות בשעות
ארמונה: של

 ואינה פוליטית, אישיות איננה הנסיכה
 היא שעבודם תפקידיה, הציבור. שליחת
 הבריטית, המדינה מקופת יצבה ק מקבלת

בילבד. ייצוגיים
 את פירסם בריטי עיתון ובכל־זאת:

תצלום. בליוויית הידיעה,
 מצאה חשובה בינלאומית סוכנות־ידיעות

כולו. בעולם אותה להפיץ לנכון
 בעולם, אחרים עיתונים מאות כמו הארץ,

 — מאליו מובן כדבר הידיעה את פירסם
 כידיעה אלא גינוי, או הסתייגות מתוך לא

 של בעמוד־החדשות שמקומה לגיטימית,
הגון. עיתון

■ ■ ■
 הידיעה את לרגע לנו נתאר עכשיו

:הבאה
 נפגשת כרמל ■שושנה חברת־הכנסת

 חברת־הכנסת הצעיר. מאהבה עם בחשאי
 מבעלה, לאחרונה שהתגרשה ,51ה־ בת

לציפו למיספוא הממשלתית החברה מנכ׳ל
 מרדכי עם בחשאי להיפגש מוסיפה רים,

 צנחנים. ביחידת סרן אביבי, (״מוסקה־׳)
 מביתה יוצא אמש ניראה 28ה־ בו הסרן

בירו מטודלה ברחוב חברת־הכנסת, של
 שבילה אחרי לפנות־בוקר, 1 בשעה שלים,
הערב. את אצלה
 מפרסם היה לא הארץ ייתכן. לא לא,
 בחיי- המתערבת כזאת, שערורייתית ידיעה
 יומון שום גם חברת־כנסת. של הפרט

בזה. נוגע היה לא אחר ישראלי
 חיי- בין ההבדל מה :השאלה ומתבקשת

 חיי-האישות לביו בריטית נסיכה של המין
ישראלית? חברת־כנסת ש״ל

גי של עניין היא הפורנוגרפיה האם
 ו המפורסם במחזה סאקיני כדיברי אוגרפיה,

 שערוריוודמין של העיתונאי הסיקור האם
 במעלות־ ותלוי אקלים, של עניין הוא

 מי־פירסום הם חיי־המין האם החום?
 אך הערפילית, בלונדון מתרחשים כשהם

 צלול ירושלמי באוויר סוערים כשהם לא
? כיין

 כולה הישראלית שהעיתונות דומני,
 של מאד רבה במידה זה בעניין מצטיינת
 המסקנה מן מנוס אין פשוטה. צביעות

 את לספק שמותר סבורה זו עיתונות כי
 ולחדור מין, בענייני קוראיה של הסקרנות

 לבעלי־שררה נוגע אינו כשזה הפרט, לחיי
 כשר עצמו הנושא :כלומר ישראליים.
 לאישים חסינות להעניק יש אך לפירסום,

ישראליים.

ה ש מו בצורה לאחרונה מופגנת זו גי
 גיבעת שעל שערוריות־המין בסיקור חצת

בוושינגטון. הקאפיטול

 ידיעות חוגגת. האמריקאית העיתונות
 האמריקאי העם נבחרי של חיי־המין על

 על עסיסיים כמיספרים זו את זו רודפות
 פילגש החזיק אחד נבחר קאבארט. במת

 על־חשבון קמצני) (אם־כי מלא בשכר
 הדבר התפרסם וכאשר מ־שלם״המיסים,

 פילגש נכשל. אך בנפשו יד שלח ברבים,
 מקופת־המדינה שקיבלה אחר, נבחר של

 טענה קודמתה, של מזו כפולה משכורת
שלי נבחר עם חיי־מין לקיים נתבקשה כי

 הצעות- בעד להצביע הסכמתו תמורת שי,
 נעצר נוסף נבחר שלה. הבוס של חוק

 ליצא- אתנן ברשות־הרבים הציע כאשר
מחופשת. שוטרת אלא היתד. שלא נית,
 פורסמו האלה היומיומיות הידיעות כל

 הרי לא? ומדוע ישראל. ביומוני בהרחבה
ברבים פורסם וזה באמריקה, התרחש זה

0.6.76 ״הארץ״
? מעפולה נסיכה זאת ואם

 קורא הקהל מעניינות, הידיעות בעולם.
 במסיבות עליהן ומשוחח בלהי!טות אותן

רבה. והשימחה ליל־שבת,
הידי אחת אף היתד, האם :היא השאלה

 ישראל, בעיתוני מתפרסמת האלה עות
? ת י ל א ר -ש י לאישיות נגעה אילו

 את רוזנצווייג הבר-הכנסת החזיק אילו
 המפלגתי המימון בון חיש על שלו הפילגש

המערך? סיעת של
ה את בן־ישי חבר-הכנסת שלח אילו
 לילה לבלות הכנסת, שכירת שלו, מאהבת

יצביע שזה כדי שלומיאלי, יו״ד סגן עם

£

 הצעתו בדחיפות ההכרה בעד בנישיאות
? לסדר־היום

 ■חבר־הכנסת את המישטרה עצרה אילו
 יצאנית לשדל שניסה בשעה אלכסנדרוביץ

הירקון? ברחוב

בתיאו אלה •שאלות להציג צורף אין
במציאות. ניתנה כבר התשובה כי ריה,

 את הזה העולם פירסם שנים שלוש לפני
 בכיר שר כי בה נתגלה אלישבע״. ״פרשת

 את לרעה ניצל ישראל בממשלת מאד
 המפוקפקים חסדיה את לקנות כדי מעמדו

 במיטה. שיחותיו את שהקליטה נערה, של
 לשלם ונאלץ לסחיטה, קורבן נפל השר
 כי נסתבר כן, על יתר לא-יחרץ. דמי
 ניכר חלק הגברת בחברת בילה הוא

 ענייני־מדינה וניהל שלו, משעות־העבודה
שלה. מחדר־המיטות וסודיים דחופים

 את פירסם לא אחד ישראלי עיתון אף
 אותם אותן. העתיק ולא האלה, הידיעות
 סיפורי- בהרחבה עתה המביאים עיתונים,

 הבריטי סטאנדארד באיוונינג שפורסמו מין
 כדבר האמריקאי, פוסט בוושינגטון או

 מהעולם דברים הביאו לא המובן־מאליו,
הזה.

 בוודאי בתפקידו ישראלי שר של מעילה
 בעיות־ מאשר הישראלי לקורא יותר חשובה

 הוכח הדבר בריטית. נסיכה של המין
 שר אותו של וקלות־הדעת ההזנחה כאשר
ביום־הכיפורים. לאומי אסון גרמו

 ממין אחרות שערוריות לגבי הדין הוא
 לא — הבית בקירבת המתרחשות זה,

 בגיבעת־רם, אלא הקאפיטול, בגיבעת
 כתב לכל הידועות פרשיות יש למשל.

 על יעלה לא אך בירושלים. פרלמנטרי
 שהרי — אותן לפרסם מהם איש דעת

נאה. לא זה
אמרי לנבחרים נוגע כשזה נאה זה
 יפאניים. או איטלקיים בריטיים, קאיים,

ן  נבחר על־ידי נעשה כשזה נאה זה אי
היש משלם־המיסים על־חשבון ישראלי,

ישראליים. ענייני־ציבור סיכון תוך ראלי,

תי, לפ יכולה הגונה עיתונות אין לדע
שונים. סטאנדארטים שני על־פי עול

 להיות יכול אינו ואסור מותר בין הגבול
 וצריך ענייני, להיות צריך הוא גיאוגרפי.

כאחד. ומבית מחוץ לחול
 ציבורית, אישיות על ידיעה כל לדעתי,

בת-פידסום היא שתהיה, ככל שערורייתית
 הציבוריים לתפקידיה נוגעת היא אם —

 על השלכות לה ויש אישיות, אותה של
 המדינה. ענייני מתנהלים שבה הצורה

ש הסוג מן הידיעות כל זאת, מבחינה
לגי הן האמריקאיים הנבחרים על פורסם

נוג כשהן גם — לפרסמן וחשוב טימיות
בישראל. ולשרים לחברי-כנסת עות

ן ידיעה זאת, לעומת אי  השלכה לה ש
 אם — להתפרסם יכולה כזאת, ציבורית

 נדמה הטוב. הטעם במיסגרת רק — ביכלל
 על הידיעה זה, סטאנדארט שלפי לי

להתפרסם צריכה היתד. לא טרגארט הנסיכה
מעפולה. בנסיכה מדובר היה אילו גם —

:אחר נושא על מילים כמה
 הזה העולם העיר האחרונים בשבועות

הפסטיב עונת על חריפות הערות כמה
 את גינינו הארץ. על עתה העוברת לים,

ההמו קבלות־הפנים ההמוניות, החתונות
 שאליהם ההמוניים, האירועים ושאר ניות
במדינה. ה״מיהו־מי״ אצילי נהרו

 אלה הערות על הגיבו אחדים קוראים
 את מגנה הזה העולם אם משלהם. בהערה

 ? מקום להם מקדיש הוא מדוע הפסטיבלים,
או של התצלומים את מפרסם הוא מדוע

 מדוע פסטיבלים? באותם ״מיהו־מי״ תם
מהם? מתעלם אינו

 תפקידו לגבי טעות כאן שיש לי נדמה
משב (או מגנים שאנחנו לפני עיתון. של

 עליה. לדווח עלינו כלשהי, תופעה חים)
 קיים. מה להראות הוא הראשון תפקידנו

 חשיבות לה שיש ישראלית, תופעה כל
ה עמודי מעל להשתקף חייבת ציבורית,

 היא פסטיבלייהצמרת סידרת והרי עיתון.
 הן כשלעצמה, הן ביותר, חשובה תופעה

 פוליטית-חברתית מחלה של כסימפטום
יותר. עמוקה
אירו על לדווח הזה העולם יוסיף לכן

עליהם. דעתו את להביע וגם — אלה עים

מיחוש

ם1₪

 העולם כתבתבמישטוה
 ישי שרית הזה

 נסעה לשם ברמת־גן, בתחנת־המישטוה
 נגד תלונה להגיש כדי המערכת צלם עם

הזע עיקבות מרקום. יגאל ניצב־מישנה
הכתבת. של פניה על היטב ניכרים זוע

 חבר שוב הותקף שעבר כשבוע
שוט על־ידי הזה״ ״העולם מערכת

תפקידו. מילוי כדי תוך רים,
ישי: שרית הכתבת מדווחת

המה כרמת־גן הכדורגל יצטדיון
■  היה הרעש אוהדים. אלפי עשרות י

 הבקיעה ירושלים בית״ר מחריש־אוזניים.
 נגד הגורלי במישחק הראשון שערה את

 האוהדים גביע־המדינה. על תל-אביב מכבי
צעקו, השתוללו, בית״ר של ה־שרופים

 מכבי שאוהדי בעוד זה, את זה חיבקו
 קריאות- קראו דימעה, הזילו תל-אביב

 זאת בית״ר שחקני את קיללו ייאוש,
המיגרש. שעל השופטים

 התנהגותו את לסקר שבאה כעיתונאית
 חשבתי חשוב, כה במישחק הקהל של

 התנהגות את גם לסקר מעניין שיהיה
 על היושבים מאד, החשובים האנשים

התנה על הם מגיבים כיצד בימת־הכבוד.
; האח״מים? אוהדים מי את הקהל? גות

 ואני, סתר שלמה הצלם שהקפנו, אתרי
 לאורך נעזרים כשאנו העגול, חמיגרש את
 ] למעננו שפתחו אדיבים, בשוטרים הדרך כל

 ,5 מס׳ שער אל סוף־סוף הגענו דלתות,
 נעזרנו שוב הכבוד. בימת אל נכנסים דרכו

 ; המינהרה אל הדרך את לנו שהורה בשוטר,
 אליה, כשהגענו הבימה. אל המובילה
 הזדהה כך שאחר ברס״ר־מישטרה, הבחנתי
 אותו ושאלתי אליו ניג-שתי ישי. כאברהם

 הבימה. על יושבים חשובים אנשים אילו
שיעזור ורציתי אלי, כשגבם היו האנשים


