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 בכמה להתחלק הזמן הגיע

 העולם של להופעתו הנוגעות בעיות,
משבר. בעיתות הזה

 קורא אליי העביר ימים כמה לפני
 מאז שנה, עשרים ״במשך תלונה: נאמן

 הזה העולם את קניתי נער, שהייתי
 מוחה אני עכשיו אבל שבוע. בכל

 יותר, דק נעשה הגליון כי בתוקף:
אותיר מרגיז זה עולה. שהמחיר בעוד

 גם קיימת כזאת שביקורת יתכן
גלויות. כך על נדבר הבה בליבך.

 מיפלגות בלי
ומיליוגדיס

 חייב הזה העולם כל, קודם
 מהיום זאת עשה הוא עצמו. את לקיים

 את עצמי על קיבלתי שבו הראשון
 מעולם וחצי. שנים 34 לפני עריכתו,

 תמיכה של אחת אגורה אף קיבלנו לא •
 לא עשיר, מפטרון לא — ממישהו
ממיפלגה. לא כלכלית, מחברה
 חופשי לעיתון בל־יעבור תנאי זהו

 רבים ביטאונים בארץ יש ולוחם.
 אם אך כאלה. להיות המתיימרים

מא שמתחבאים תמצא היטב, תבדוק
 מיליונר, כלכלית, חברת־ענק חוריהם
 בהם המשתמשים סיעה, או מיפלגה

 פעולתם את והמונעים לצרכיהם,
 להזכיר רי הקריטי. ברגע החופשית

פרשת־לוינסון. את זה בהקשר
 הממלא מכשיר הוא חופשי עיתון

 הוא אך ראשון־במעלה. ציבורי תפקיד
 במילים עיסקי. בסיס על להתנהל חייב

 חייבות שלו ההכנסות ביותר: פשוטות
ההוצאות. את לכסות

 משני באות עיתון של ההכנסות
 את הרוכשים הקוראים מן מקורות:
 כמנויים, או בקיוסקים הגליונות

 לפירסום בו המשתמשים ומפרסמים
ושרותיהם. סחורותיהם
 זה. מכלל יוצא אינו הזה העולם

 שווה־ הכנסותיו באו האחרונות בשנים
אלה. מקורות משני בשווה
זה, במדור פעם לא שהסברתי כפי

 כן בגליון, המודעות שמתרבות ככל
 שריבוי מפני ראשית, מכך. נהנה אתה

 מ־יצ את מאפשר ממודעות ההכנסות
 — העותקים ממכירת ההכנסות צום

 שנית, הגליון. מחיר הורדת כלומר,
יותר, רבות מודעות שיש שככל מפני

 העמודים מיספר את להגדיל אפשר כן
בגליון.

 גאות היתה כאשר נהגנו. כך ואכן,
 בעיקבות — המודעות עמודי במיספר
 כי המפרסמים של המוצדקת אמונתם
 מצויין מכשיר הוא הזה העולם

 מיספר את הגדלנו — לפירסוס
שהמו בלבד זה לא בכלל. העמודים

 העמודים על־חשבון באו לא דעות
אלא מערכתי, לחומר המוקדשים

2460 הזה העולם

 מן בהכנסות השתמשנו — להיפך
 שטח את גם להגדיל כרי המודעות
המערכת.

דווח, בלי ^
הפסד גלי 1ח

 משהו קרה חודשים כמה מזה
 זמנית, — הרס הכלכלי המשבר בארץ.

 הפירסום. ענף כל את — מקווה אני
 הפירסום את הפסיקו הגדולות החברות

 ירד ישראל עיתוני בכל כליל. כמעט
תלולה. בצורה המודעות מיספר
 וחשובים מכובדים עיתונים יש

 בחצי־חינם, מודעות עכשיו המפרסמים
 פנים. להעמיד כדי ממש, בחינם ואף

זו. שיטת־סרק לנקוט מסרבים אנחנו
 באופן המודעות כמות ירידת עם

 אמצעים משני מנוס היה לא דראסטי,
 בו בהם ונקטנו השבועון, תקציב לאיזון
 מיספר את צימצמנו ראשית, זמנית.

 את הורדנו כלומר, בעיתון. העמודים
 למודעות מוקדשים שהיו העמודים כל

 המוקדש השטח שעה. לפי שאינן,
 במעט. אך נפגע המערכתי לחומר
 מחיר את מתאימים אנחנו שנית,
האינ לשיעור שוטף באופן הגליון
 לעצמנו להרשות יכולים איננו פלציה.
 כגון אחרים, למוצרים בהשוואה לפגר.

זול. עדיין המחיר כרטיס־קולנוע,
 עם יחד שאתה, הוא הדבר פירוש

 עכשיו נושא הגליון, רוכשי שאר
 גליון. של הייצור הוצאות בכל למעשה

 מנוס כל אין המשבר, נמשך עוד כל
 במעמסה הקוראים ישאו לא אם מכך.

 להתקיים הזה העולם יוכל לא זו,
 אחר מישהו אין תפקירו. את ולמלא
זו. במעמסה שישא

 מעולם התנהל לא הזה העולם
 רווחים להכניס היא שתכליתו כעסק.

 עורכיו. הם העיתון בעלי לבעליו.
 שחברת הראשון הרגע מן קבענו

 רווחים, תחלק לא בע־מ הזה העולם
 בחזרה יוכנס תיפעולי רווח כל וכי

 גם משום־כך רמתו. לשיפור לעיתון,
 הוא בהפסדים. לשאת יכול העיתון אין

עצמו. את לשאת חייב
 אמונך את שתיתן מקווה אני

 נותן שאתה כשם השבועון, במינהלת
 עליה כל שלו. במערכת אמונו את

 היינו לא אחרת — חיונית היא במחיר
עליה. מחליטים

 יחלים, שמשק־המדינה מקווה אני
 ניתן ושיהיה יתאושש הפירסום שענף

 ולהגדיל המחיר עליית את למתן אז
 ניאבק אז עד העמודים. מיספר את שוב

 משותפים, ובכוחות יכולתנו, כמיטב
 את למלא הזה להעולם לאפשר כדי

משוא־פנים. ובלי מורא בלי תפקידו,

ם תי בל
 הח״כים, אנחנו,

לשמש צריכים

שמי דניאלה סאת


