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•ץ,
 שפרץ ראשי, רחוב במערכת הסיכסוך

 ההיבטים מן כמה על אור שופך בתי־המישפט, אל
 הישראלית התופעה של מפוקפקים היותר

המקומונים. — החדשה
קוטלר, יאיר המפוטר, העורך של מתיאורו

 של שורה הקימה אילי־הון של קבוצה כי עולה
 לחלק היא השיטה כסף. להרוויח כדי מקומונים,
 ולהציע רמויי־עיתון, עלונים בחינם לאוכלוסיה
 אלה. בעלונים מרכולתם את לפרסם למפרסמים

 העוגה מן חלק להשיג כדי הדבר נעשה בעיקר
 במערכת־ המיפלגות של הגדולה הפירסומית

 מקופת־המריגה מקבלות המיפלגות הבחירות.
 הבחירות, למימון הון־עתק — מכיסך כלומר, —

 הזה. השפע בכל לעשות מה יודעות אינן ולרוב
 יכולים המקומונים את המקימים אילי-ההון

הזה. הכסף מן חלק על ידיהם את לשים לקוות
 לכתוב עליו נאסר כי היתה קוטלר של טענתו

 כדי בהם היה אם והבנתו, מצפונו פי על מאמרים
 ראשי־המיפלגות, את כלשהי בצורה להרגיז

השמנות. המודעות את מחר לתת האמורים
 הוא בעיני קוטלר. של חסידיו עם נמנה איני

 איש שהכרתי, אנטיפאתיים היותר האנשים אחד
 יומרותיו בין רב פער קיים לדעתי ומדון. ריב

תיאורו. בנאמנות לפקפק צורך אין אך וכישוריו.
 היה שהוא המקומונים, שיטת כי ממנו עולה

זו: היא עליהם, קשור
 בעיתונים, המתחזים עלוני־הפירסומת, •

בחינם. מחולקים
 בעיות עם להתמודד כן נסיון בהם אין •

 את לשרת בא המערכתי החומר והחברה. המדינה
 שהם אילי־ההון, של המיסחריים האינטרסים

הבעלים.
כסף. להרוויח היא היחידה המטרה •
 לזכות הוא העיתון של היחידי המנחה הקו •

פוטנציאליים. נותני־מודעות של בחסדיהם
 צד לכך היה אלמלא חשוב, היה לא זה כל
 עיתונים עם מתחרים אלה מקומונים מאוד: הרסני

 המודעות את מהם גוזלים שהם מכיוון לגיטימיים, י
חופשית. עיתונות של לקיומה הדרושות

 מפת
החיגממיס

 דפוסיה התגבשו בשנים מאות במשך
תכונותיה: ואלה חופשית. עיתונות של

 הקורא, סביר. במחיר לקורא נמכר העיתון •
 העיתון, עותק את לרכוש כדי מכספו המשלם

מביע הוא אותו. לקרוא רצונו את בכך מביע
לו. הרצוי בעיתון אמון בכספו ר״

 מודעות העיתון מקבל זו תפוצה סמך על •
 כדי בו להיעזר המבקשים מיסחריים, גורמים מצד

 גם חל זה שירותיהם. את או סחורתם את להציע
ופוליטיים. ציבוריים גופים על

 תוכן על השפעה לנותני־המודעות אין •
 לא לשמו הראוי עיתון שום המערכתי. החומר
 מאמריו בתוכן המפרסמים התערבות יסבול
 לא הגון עיתונאי ושום שלהם, הדיווח ובטיב
כזה. ללחץ ייענה

העיתון, לקיום חשובות אכן המודעות כלומר:
 כדי מופיע הוא העיתון. מופיע למענן לא אך

 לפי ופרשנות, מידע הקוראים לציבור לספק
המערכת. של ומצפונה הבנתה מיטב

 שוברת המקומונים של החדשה התופעה
להרהר הזמן והגיע הזאת, המסגרת את גסה בצורה

 החופשית העיתונות קיום על בהשפעתה
במדינת־ישראל.

 למלא כנים נסיונות היו הראשונים המקומונים
 המתרחש על הדיווח לגבי קיים שהיה חלל

 במידה הארצית. בעיתונות המוזנחים בערי־שדה,
 של מימון על רק וסמכו בחינם שחולקו

 להשחתת פתח פתחו הם בעלי־מודעות,
העיתונות.
 העיתונים כך על •התלבשו' אחר־כך

 התחילו ביניהם ההתחרות להט מתוך הארציים.
 לא מעולם מקומיים. עיתוני־חינם לחלק הם גם

 אלה, עורכי־עיתונים של קוצר־הרואי את הבנתי
 יושבת שעליו הענף את כורתים שהם הבינו שלא

החופשית. העיתונות
 בעלי הם האלה המקומונים מן שניים־שלושה

 להגיש שאיפה לעורכיהם ויש עיתונאית, איכות
 אלה אבל אמיתי. עיתונאי חומר לקורא״החינם

 הראוי השם — המקומונים ברוב החריגים. הם
 היא השיטה — •חינמונים' הוא אלה לעלונים

 בגיבוב המודעות שבין הריק השטח את למלא
 הרושם את קורא־החינם על לעשות כדי כלשהו,

 החינמון בין הדמיון בעיתון. בידו מחזיק שהוא
 •פרלמנט' שבין כדמיון הוא אמיתי לעיתון

 שנבחר אמיתי, פרלמנט ובין עממית בדמוקרטיה
חופשיות. בבחירות

 לעיתונות ספגה
החופשית

 הנובעת החופשית, לעיתונות הסכנה
מישורים. וכמה בכמה היא ממכת־החינמונים,

 מן לקחת מבקשים החינמונים ראשית,
 זקוקה שהיא המודעות, את הלגיטימית העיתונות

 של מגמתם כל זוהי אכן, להתקיים. כדי להן
 כדי ציניים אילי־הון בידי המוקמים אלה, עלונים

 החינמונים מרגילים כך כדי תוך כסף. להרוויח
 להכתיב יכולים שהם לכך המפרסמים את

לא. ומה לכתוב מה למערכת
 למלא צריכים שהחינמונים מכיוון שנית,
 וגם המודעות, שבין הריק החלל את איכשהו
 לעיתונים דומים הם כאילו פנים להעמיד

 ביקוש נוצר עיתונאים. לשכור עליהם אמיתיים,
 האמיתיים לצרכים יחס כל לו שאין לעיתונאים

 להחזיק שיודע מי כל ישראל. כמו מדינה של
 יותר לשגות מבלי ולכתוב, עט בידו

 עתה לקבל יכול מישפט, בכל מפעמיים־שלוש
 התחרות, נוצרת כך •עיתונאי'. של ותואר תפקיד

 (איני העיתונאי. המיקצוע רמת את המשבשת
 קומץ של מזכויותיהם בכך לגרוע רוצה

 בשדה ללכת שהתפתו האמיתיים, העיתונאים
הזה).

 החינמונים חדלו לא התפטר, שקוטלר אחרי
 שלא חדשים, עורכים נמצאו משמע, להופיע.

 — למלאו הסכים לא שקוטלר בתפקיד בחלו
 להתחנף היא שמגמתו •עיתון' לערוך

 מהם להשיג כדי ולבעלי־השררה, לבעלי־המאה
 הדעת על להעלות קשה מודעות. בצורת שוחד

 המושג עצם את המבזה יותר, מאום תפקיד
•עיתונאי'.

 חיוני תפקיד ממלאה החופשית העיתונות
 היא בה פגיעה כל הדמוקרטי. בסדר״החיים

 אף על חופשית. כחברה קיומנו בעצם פגיעה
 עמדנו שעליהם החמורים, ומחדליה שגיאותיה

 תפקיד הישראלית העיתונות מילאה פעם, לא
במילחמת־הלבנון. חיוני

ת ב ת שער כ ם ה ר ח :,ה
לאם־חציוא? חנינה

 עסקני מתכוננים כבר הקלעים מאחורי
 לנשיא פניה הבא: הצעד את תמ״י

 מחותנו שהוא הרצוג, חיים המדינה
 פטרון גאון, נימים של

 חנינה כבקשת המיפלגה,
לכלא. שנשלח למנהיג ^£4■

ת ב ת ער כ ש האחורי: ה
ומצליחה!״ ספרדיה .אני

 מניו־ שחזרה עם־רם, הלנה השדכנית
 נגד מישפטה את לנהל כדי יורק

 אותה שהציגה הישראלית הטלוויזיה
.ל מאשימה: ברמאית,

ש כאב רז שרי כתבת
ומצליחה!״ ספרדיה אני
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הצחים
את

חקיות
גתצוו״ג

 אמיל לזכר כעצרת-האבל
 צעיר התייצב גרינצווייג

 לו ידועה כי שטען אלמוני,
 הנוכחים, כל הרוצחים. זהות
 התרשמו מישטרד• אנשי בולל

 היו* תימהוני. הוא האיש כי
 מחפשת הרצת אחרי שנה חצי

 כ״עד־מםתוד. המישטרה אותו
 ארנבים שולף צוות-החקירה

 מדליף מישהו, עוצר מהכובע,
 ודד — משהו

 לתפוס סיכויים
■1  הול־ הרוצח את ■1

וגוועים. כים

ה ש א שבצל ה
 נמצאת גולן, מנחם מפיק״הסרטים של אשתו גולן, רחל
 הוליווד של הבלוף את שונאת היא בחירה. ומתוך בצל,

 חייבת אני בלילה, טוב לישון רוצה אני •אם ואומרת:
 בכתבה בעלי.' של בנאמנותו להאמין

 .מנחם מצהירה: היא וחושפנית גלויית״לב
בעולם!״ ביותר הנאמן הבעל הוא

!והב
 אגודת- של ח־כ כל

 מיליארד מקבל ישראל
 מכספי בשנה שקלים

שאב השיטה, הציבור.
 (בתמונה) שפירא רהם
 ,בום־טראוד, לה קרא
 דורשים פשוטה: היא

 כלשהי חקיקה בקול
 כך ואחר דת בענייני

 מקבלים בשקט־בשקט
 תמורתה

■ ■  הרבה ■
שקלים.

החוות
וההנקווח

 כך, על נודע טרם לחשודים
 גילה: הזה העולם אך

 כתב־ יוגש הקרובים בימים
 זיוף, של בעבירות אישום
 נגד והפרת״אמונים מירמה

 חרות, של עסקני־סטודנטים
 ככל שעשו
 על העולה

בחב רוחם
סנסיעות. רות

וטל מיפלגת
 והנגר לשעבר הרמטכ״ל

 איתן רפאל(״רפול״) כהווה
 שרפרפים. לייצר הפסיק

 לעצמו כונה הוא עתה
 כפוליטיקאי. גדול, כיסא
 להצטרך הצעות דחה הוא

 על וחולם ולתחיה, לחירות
 השאר כין חדשה. תנועה

 מאיים הוא
ה את ״לפתוח

סשרון.״ נגד פה

כעז
מוח תחת

 של הענקית עדיפותו למרות
 יריביו פני על צזדל

 השיג לא הוא במילחמודלבנון,
 אחת ומהיר. חותך נצחון

 היא הכישלון מסיכות
 שידיון כוח על החסתמכות

 שאינו מאסיבי,
 כתנאים יעיל ■1? ■

וקשי* הרריים

מאסר ת1לרא לא 1א לראות
 מאלמנת לדרוש והסבתא הסבא רשאים האם
 של רצונה חרף נכדיהם, עם להיפגש בנם

 אלון אילנה מנתחת בצד חוק במדור האלמנה!
 החוק. פי על הסבים זכויות את

 מילחמת אחרי שנחקק סעיף
 שהמערכת מורה הימים, ששת

0הזכויות. את תקבע המישפסית

ע\ורע\<ם
ת<מנ<<ם

 החליטה נגר יהודית
 לפני יום לשורשיה. לחזור

 טקס ערכה היא נישואיה
הו בבית מסורתי חינה
״ה והכריזה: ביהוד, ריה

ה מסורת
עו תימנית

 טוב לי שה
הנשמה.׳ על

גבול ללא
 להשתחרר כשעמד
(בתמודרזנין אנדריי

 ניסו ,6 מכלא נה)
לה הכלא שילטונות

מאיי שבה השיטה מחדש. לדין עמידו
 שיחרורם עם סרבני־לבנון: על עתה מים

 חדש, צו־גיוס להם לתת ניתן מהכלא
 - שנית יסרבו ואם

 מייד אותם לשלוח
לבית־הכלא. בחזרה

ש, 11 ו 13
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 איבצן, אריח המר, זבולון
 אריאלי, אמנון יבנה, יצחק
 לוי ומוריס שביט ציפי

נייר של נמר
4

הקבזעים: הםדח־ים
תשקיך

46 5 במדינה
48 , קולנוע 15 הנדה
50 כעולם אנשים 16 אנשים
52 קטן עולם 18 בלונים
55 והשיקל אתה 21 שהיה הזה העולם היה זה
56 - שידורים מיבחר 22 מיכתבים
57 שידור 23 הורוסקופ
58  רחלהמרחלת

ישראל לילות
24 תשבצופן

60 39 זה וגם זה
63 ספורט 43 אישי יומן
70 תמרורים - אומרות הן מה אומרים, הם מה

ץ ו ר י מ ץ ה ו ר ע ל
 השני! הטלוויזיה ערוץ בעוגת יזכה מי

 המתחרים רשימת את סוקר הזה העולם
 סיכוייהם. ואת יכולתם את הזיכיון, על

 המר זבולון שר־החינוך -
 יוטל שעליו האיש הוא

 בנתח יזכה מי להחליט
הדולר. מיליון 50 של




