
נזיבגזבים

הרשמי. תוארו היה זה מולד״
 או הוא — גנלס יחף הדוקטור שו־התעמולה,

 העיתונים, עורכי את יום מדי מכנס היה — נציגו
 על לכתוב יש היומית. ההוראה את להם ומוסר
כך־וכו. זאת ולנסח זודחה,
 כל ונשמע נקרא לכן זאת. ידע העם כל

 של רישמיות כהודעות וברדיו בעיתונות מאמר
השילטון.
 מלאה הארץ היתה התיקשורת לעולם מחוץ

 שמועה בהפצת שנתפס שמי למרות בשמועות,
 גם ולא־אחת למחנה״ריכוז, נשלח .תבוסתנית״

להורג. הוצא
 אני אך בברית־המועצות, המצב מה יודע איני

 שיטה פי על שם פועלים שכלי־התיקשורת מניח
 מותר מה ואיר, לכתוב מה לרבע מישהו חמה.

 כיצד להסביר ניתן לא אחרת אסור. ומה לפרסם
 מיליון 250 של במדינה עיתונים, אלפי כותבים

הדבר. אותו את בדיוק נפש,
 ניכרים הגלאסנוסט, בתקופת באחרונה,

 המע־ עורכים יש התקדמות. יש קטנים. הבדלים
כמובן. השילטונות, ברשות יותר. קצת זים

 של יומי תידרוך אין שר־תעמולה, אין בארץ
כל־יכולה. קומוניסטית מיפלגה אין העורכים,

 אותו בדיוק קיים בארץ פלא: זה ראה אך
 העיתונים כל את כותב אחד איש כאילו המצב,

 כל של ובטלוויזיה, ברדיו החרשות כל ואת
והתחנות. הרשתות
 ממפיעיסמוזר? זה האין

ומסיתים
 מהדורות כל את ביום לשמוע אדם יכול
 וער ממעריב העיתונים, כל את ולקרוא החדשות

מוזרה. תופעה ויגלה הם־שמר. על
 אותם את (ומשדרים) כותבים כולם־כולם

ה —בדיוק הדברים ת ו א ב שפה ו וק. ה י בד
 .מסיתים״, .מתפרעים״, על מדווחים כולם

 החוק .השבת .הרגעה״, .מקומיים״, מוסת״, .המון
 שפה כדי*. החושים האמצעים .כל והסדר״,

רגש. טעונות מילים מובהקת. קולוניאלית
 שיטת של הרישמית הנהגתה עם השבוע,

 נעשה זה כי מספרים כולם ריסוק־עצמות,
 עיתונאי כל כאילו ול״מסיתים". ל״מתפרעים״

 הופעלה שבהן המיקרים מאות כל את ובדק ישב
השיטה.
קורה? זה אין־
 אחד אדם אין הקורא: את להרגיע יכול אני
 על המצווה אחד אדם ואץ הדברים, את הכותב

 הכפוייה הצבאית הצנזורה לכתוב. מה העיתונים
 הוראות אין מעט. אך ומתערבת מוגבלת, היא

׳ מלמעלה.
 עיתד יענקל, חיים מדוע פועל? זה איד כן. אם

 כמו בדיוק כותב בעיתון.ליברלי״, שמאלני נאי
 בעיתוזילאומני מוצהר ימני עיתונאי חיים, יענקל

סוב ומשמאל מימץ העורכים כל מדוע קיצוני?
אותה? מעודדים אף או הזאת, הכתיבה את לים

 שיערוך מיקצועי, צוות של למחקר ראוי זה
 תשובות רק לספק יכול אני ממצה. תחקיר

אמפיריות.
 פחד ^
ושטיפה ^

 צנזורה של שיטה בארץ עכשיו פועלת
 צנזורה מכל גרועה שהיא מתנדבת, עצמית,
כפוייד״

עיתונאים יכולים כפוייה, צנזורה יש כאשר

אצלנו לא נכלם:

יותר. הרבה יעילה היא עצמית, צנזורה
בעיתו האמון נעלם כפוייה, צנזורה ש כאשר

 שמועות, של חרושת ונפתחת ובשידורים, נאים
 צנזורה יש כאשר לאתן. מפה האמת את המעבירה

 כאמת מתקבל והכל הציבור, אמון נשמר מרצון;
מסיני.
 העיתונאים שבה עצמית, שטיפת־מוח זוהי

עצמם. של המוח את קודם־כל שוטפים והשדרנים
מא הם לראות. רוצים שאינם מה רואים הם אין ,

 רואים הם לאומית. שליחות ממלאים שהם מינים
 מישמר־הגבול איש כמו מגוייסיס, עצמם את

בשדה.
 צה״ל, דובר של הודעה להם למסור צויד אין

 הם כלשונה. אותה לפרסם הוראה בתוספת
כ־ משמשים בעצמם

מתנדבים, דוברי־צה״ל
וכות במקומו, איש-איש

 כאילו הכתבות את בים
 עיתר יש מדים, לבשו
ובעי בטלוויזיה נאים

בקצי הנשמעים תונים,
 במחלקת־תעמולה נים

ברפובליקת״בג־ צבאית
 הוא נחמיאס ויקטור נות,

בולטת. דוגמה
 המערכה החלה מאז

מופ הכבושים, בשטחים
 טוטאלית. עצמית צנזורה ובטלוויזיה ברדיו עלת

 צה״ל מעשי על ביקורת של אחת מילה לא אף
 חופשיים שהיו פרשנים, של פיהם גם מאז. שודרה

 חבריהם, אי־שידור על־ידי אם — נסתם כה, עד
פחד. מתוך השתתקות־מרצון, על־ידי אם

 יש אמיתיים. מצפוניים קולות בעיתונות יש
ם המעזים מאוד!) פרשנים(מעטים כמה  קול לחי

 שפירסמו מאוד!) עיתונאים(מעסים יש ולמחות.
 כל האמת. את החושפות עובדתיות, כתבות
להם. הכבוד

 גם בשישים בטלים אלה של קולותיהם אבל
 במקהלה כליל ואובדים שלהם, בעיתוניהם

 היחעות לשון חשובוויותר שיעור לאין הכללית.
 ו״המתפרעים״. ,המסיתים״ בדבר היומיומיות

 כמו.מפגינים״, ואובייקטיביות, פשוטות מילים
 כמעט נעלמו .זכויות־אדם״, .מחאה״, .מנהיגים",

היומיומי. הדיווח מלשון כליל
 עיתונאים של ההתגייסות־מרצון מן חוץ

ח: גורם כמובן פועל שטופי״מוח  הפחד. א
 השילטון, מפני הפחד פועל וברחו בטלוויזיה

 שמיר יצחק פועלים שכיש העובדה לאור בייחוד
ח. כאיש רבץ ויצחק  על עוד לסמוך אי־אפשר א

 המיפלגה של הביקורת פני מול אחת, מיפלגה
מאוחרות. המיפלגות שתי היריבה.

ח פועל .החופשית" בעיתונות  כלכלי. פ
 ולשמוע. לראות רוצה אינו שהציבור היא הריעה

 סלוא־־האמת. את הכותבים עיתונים שיחים
 אלשי־ימין, רובם הגדולות, החברות שבעלי
 העיתונש פרנסת שעליהן המודעות, את יבטלו

 רבה במידה קרה כבר שזה מכיוון והעיתונאית
 לאחים, חיה כדוגמה משמש והוא הזה, להשלם

יותר. עוד העיתונים את מפחיד זה
 היפה שעתו זו אין — תהיה אשר הסיבה תהיה

 צריך היה הוא הישראלי. עולם־התיקשורת של
 והוא במדינה״ היתירה היעילה האופוזיציה להיות
איננו.

)3 ד1סעמ (המשך
 מס־הכנסה ניכה קרנלקז של החשב ה.

 התשלום העביר ולא ישראליים וספקים מעובדים
 המגיע את לקח מס־הכנסה כן ועל למס־הכנסה,

ובצדק. לו,
 פרטי באופן שייכת אינה דג חברת ולבסוף,

גלובוס. ויורם גולן למנחם
תל־אביב נ־נ, חברת מגכ״ל, קול, יצחק

 רק הוא לביב, עאל של בכתבה שצו״ן בפי •
 ־תעשיית בעיתון שפורסמו הרברים את הביא

.ביותר כמוסמך הרחשב עיתון ,זארייאיטי ,הבירור

מצב דו״ח
 גרוע עגיינים למצג צייר תרופת על

״דף מתחילתם״, החיים (״מגע
).20.1.88 הזה העולם חדש",

 קדר דן הציייר כי לנו מספרת שחרור ציפי
 וריחני, עבה מסיגר עימו, הראיון בשעת נהנה,

 יותר, גרוע נעשה סביב שהמצב ש״ככל בהסבירו
יותר." טובים ומשקאות סיגרים לי בוחר אני

 היה שהמצב להניח אפשר קדר של ציוריו לפי
(ראה שלו הציורים באחד ומתמיד. מאז גרוע

קדר של ציור
הראש !על בראש

 שלו, בראש רק לא שהאוכל בבירור רואים נל!פה>
 רחזסת טהורי, חגית שלו• הראש על גם אלא

• • •
האשה של הסכמית

(״אנטו באשת״איש התחשבות על
 הזה העולם אונס״, על תלונה של מיה

13.1.88.(
 הפירסומאית־ את אנס לא אווזי יהודה אז

 לעיתו־ מודעות ממנו לקבל שביקשה עיתונאית
בהסכמתה. יחסים איתה קיים הוא גה.

 קויימו היחסים כי לציץ צריו מה בשביל אבל
 היה לא האם אווזי? של לאשתו השייכת במכונית

בריגשותיה? להתחשב צריך
קר״ת־אש גוטמן, רינה

מיליארדים של יוזמה
 טאייוואן של עושרה מקורות על

).20.1.88 הזה העולם (״תמרורים״,
 נשיא צ׳אנג, לבית האחרון של מותו עם

 שנות 39 הסתיימו קואו, צ׳ינג צ׳אנג טאייוואן,
 ולמרות הזאת. במדינת־האי רודני שילטון
 לא הרי האי, תושבי של המדיני החופש שהוגבל
הכלכלית. יוזמתם הוגבלה

 יכולה באמת, חופשית שיוזמה, מה ותראו
 אי על החיים הטאייוואנים, מיליון 20 לעשות.

 ישראל ממדינת שתיים מפי פחות בקצת הגדול
 בזכות הצליחו, מרובעים), קילומטרים אלף 37(כ־

 השנייה מטבע־החוץ רזרבת את לצבור חריצותם,
 62 היפאנים): של זאת (אחרי בעולם בגודלה

דולר. מיליארד
 האדם, יחיה לבדו הלחם על לא אומנם אז
תל־אביב שייבא, אפרים ~אבל

נקבה ממיז מלאך
מלא בסרט המלאכים־הגנרים על

 לאניני״ (״קיטש ברלין בשמי כים
).13.1.88 הזה העולם טעם",

 ש״י כתב כבר מלאכים של מינם בסוגיית
 בירושלים. היתה אחת ״זקנה (בתהילה): עגנון
 צדקת מימיכם. ראיתם לא שכמותה נאה זקנה
 וענוותנית היתה וחיננית היתה וחכמה היתה
 ברכה פניה וקימטי ורחמים חסד עיניה אור היתה.

 להידמות יכולות הנשים שאין אלמלא ושלום.
אלוקים." למלאך אותה מדמה הייתי למלאכים

 הדבר נכון ״אם כתב: רילקה ר״מ המשורר וגם
 לומר, ניתן עתה כי זכר, ממין הם המלאכים כי

שמימית.״ קורנת גברות גברי: משהו בקולה שהיה
חיפה קורא,

מזסיקאלית הגדרה
 תיזמורת״שמחות של נגינתה על
 ״לילות לבת־מיצווה״, נרות 1200(״

).13.1.88 הזה העולם ישראל״,
 חופני שערך בת־המיצווה חגיגת על בדיווח

 שבגני־אורנים הטרופי באולם עדי לבתו כהן
 ״התיזמורת... כי הזה, העולם סיפר בתל־אביב

עולמות." הרעישה
 כי לכתוב היה נכון יותר זה שבמיקרה דומני

אולמות. הרעישה התיזמורת
תל-אביב בן־דור, עידו

תאונות־חרא
יש אזרחי של להתנהגותם הסבר על

ראל.
 למטה, ישראל אזרחי מביטים מדוע שאלה:

 ברחוב? מהלכים כשהם
 צואת־כלבים. על לדריד לא כדי תשובה:

 מתאונות־חרא להימנע פטנט מצאתי אני אבל
הכביש. על רק ללכת התחלתי —

חולו! גיהנומי, נח

נפגש לא
 ״העולם עמירב, משה עם הראיון

 .20.1.88 הזה״
 להבין אפשר מהכתבה

 בביתו נפגשתי כאילו
 בכל או עמירב, משה של

 קבוצה עם אחר, מקום
ו ישראלית־פלסטינית,

 פייצל האדונים בתוכה
 סרי והד״ר אל־חוסייני

נוסייבה.
 זה סיפור אמת. זו אין

 והוב־ בעבר פורסם כבר
 לא מעולם על־ידי. חש

 או כזאת פגישה קיימתי
 בכל ולא עמירב משה של בביתו לא לה, רומה
■חשלים מרידוד, דן ח׳׳ב אחר• מקום

מרידוד

המערכת כתובת
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם
 תל־אביב, ,3 גורדון רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
בט לפנות גם ניתן הצורד בשעת

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקס ,2009 מנוי .972־3־245242

ועוץןעוח. 11״ 341667 —

חתונה
מרובת־חתנים

 הפוגש מיבתבי שבץ קסעי-הקישור
לרות׳ הסיכתבים למדור והפונות

 מיוחדת אטרקציה ומתמיד, מאז היוו,
 נהנו בוודאי וכך המדור• לקוראי

 שהופיע הבא, ההווי מקטע רבים
 הזה העולם בגלית לחח• בםיכתב־ם

שנד״• 25 לפני אוו״השבוע שראה
 רושם עושה נורא שזה השגה רינה •

 - במו מישפטים השולחן י ליד לזרוק
אומ בחורים המון יהיו אתחתן, ״בשאני
ללים.״

 שאל בעם, עוד זאת כשאמרה לבסוף,
 גמה עם אבל לי, ״תסלחי מישהו: אותה

להתחתןד מתכוונת את
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