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 הוא מלומדים, שופטים לדעת הביטוי.

 ועל קשה פורנוגראפיה על אף מגן
 לא עיתון שום ונפסדות. נלוזות דיעות
 לא אם אמריקאי, בבית־מישפט יורשע
 ואי־אפשר כמעט בזדון. שפעל הוכח

 שפיר־ דברים בגלל עיתון שם להרשיע
ציבורית. מישרה נושא על סם

 כמעט המצב בארץ ואילו
 בית־מיש־ של אולם בכל הסוך.

כבו כשידיו העיתון מופיע פט
 הוא החוק גבו. מאחורי לות
השו מיקרה. בכל כמעט נגדו

 בכל כמעט מתייחסים פטים
 בצורה העיתונות אל המיקרים
 המישטר את עדיץ המזכירה

הקולוניאלי.
 המחר היחס על לא־אחת (כתבתי

 יש העיתונות. כלפי רבים שופטים של
 המקום כאן שלא עמוקות, סיבות לכך

 שכמעט העובדה את לציין די לפרטן.
 עצמו את העיתון ימצא מישפט בכל

נחות.) במצב
 כי ההלכה את קבעו ישראל שופטי

הצי את המשרת עיתון, בין הבדל אין
רכי המפיצים יושבי־קרנות ובין בור,
 מידע לגלות החובה לעיתון אין לות.

 הכביר התפקיד כל משמע: ולפרסמו.
 דמוקרטי במישטר לתיקשורת שיש

כחוק. בישראל קיים אינו אמיתי
לתי משהו נעשה האחרונות בשנים

העל בית-המישפט על-ידי המצב קון
 המעמד מן מאוד רחוק עדיין זה אך יון,

 חובתה את למלא כדי לעיתונות הדרוש
הדמוקרטית.

 מתפרסם אינו מידע מאוד רבה ^
 מפאת העיתונות, על־ידי בארץ 1 (

 מאוד הרבה חוק־לשון־הרע. של אימתו
 הצנזורה. בגלל מתפרסם אינו מידע

 בעי־ גם צנזורה אין (בארצות־הברית
מילחמה.) תות

 פי על רשאי הצבאי הצנזור
 ציון בלי עיתון, כל לסגור חוק

 בלתי־ סמכות לו יש נימוק.
 מסוגל אינו בג״ץ וגם מוגבלת,
להושיע.

 לעצמה קנתה היומית העיתונות
 את שמכרה בכך על־תנאי, חסינות
הדיקט הסמכות לחופש(ביטול זכותה
 של בנזיד־העדשים הצנזור) של טורית

 מתן תוך עצמה, על לשמירה ״הסכם"
הקיים. החוקי למצב גושפנקה

 דיקטטד שסמבות העובדה
 איש־ על־ידי מופעלת זו רית

הצב להירארביה השייך צבא,
חשו מישטרים מזבירה אית,
בעולם. בים

 החשובים אמצעי־התיקשורת שני
 אינם — והרדיו הטלוויזיה — ביותר

 כפופים הם להלכה. אף חופשיים
 הפוליטי, לשילטון ובמישרין לחלוטין

 עסקנים על־ידי בגלוי כיום ומופעלים
 מרכז חברי מיפלגות־השילסון, של

 מיפלגת־ ומרכז פורתז (אורי הליכוד
הראל). (אהרון העבודה

 מדד הצטיינו זמן־מה במשך
מכשי שני של לקות-החדשות

 זו תקוסת־זוהר אך אלה, רים
 ממנה נותר לא מזמן. חלפה
הטל חופשיים כיום זכר. אלא

 כמו בישראל והרדיו וויזיה
 והם בברית-המועצות, אחיהם

התפוררות. של במצב נמצאים
 בעולם ורע אח לו שאין דבר עוד

המש צבאית, תחנת־שידור הדמוקרטי:
לחסדי כולה והכפופה לאזרחים, דרת
 לה מעניקים כשאלה גנרלים. של הם

 כשיח־ חופשית. היא חופש, של מידה
ייעלם. החופש הברגים, את להדק ליטו

העיתו אין מדוע השאלה: נשאלת
 המצב לשינוי פועלת הישראלית נות

 תובעת אינה מדוע הזה? המישפטי
 אשר דמוקרטי, חוק־עיתונות לחוקק
 לפרסם אזרח כל של הזכות את יבטיח
משודר? או כתוב עיתון

ומב פשוטה היא התשובה
משוכ עורכי-העיתוניס הילה:
 רק להיות יכול שינוי שכל נעים

חלי הכנסת, תחליט אם לרעה.
 חדש, חוק-עיתונות לחוקק לה,
 עוד המצב את יחמיר הוא

 העמוקה עוינותם בגלל יותר,
לתפ מחברי-הכנסת רבים של
התיקשורת. קיד
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חופש־העי־ לדיכוי נוסף גורם ש ^
 עליו מדברים שאין בארץ, תונות

רם. בקול
 לה אין במודעות. תלוייה העיתונות

בלעדיהן. כלכלי קיום
 שיכבה על־ידי ניתנות המודעות

 חברות של ומנהלים בעלים של קטנה
 פי על לפעול אמורים אלה גדולות.

 גם אבל טהורות, כלכליות אמות־מידה
 דיעו־ פי על הפועלים בני־אדם, רק הם

וריגשותיהם. אמונותיהם תיהם,
 ה־ המודעות ניתנות כיום

 הנמצאים לעיתונים מיסחריות
החר תוך הקונסנזוס״, ״בתוך

 ״מחוץ הקיימים עיתונים מת
חמו צנזורה זוהי לקונסנזוס״.

 כמה פי מסוכנת סמוה, מאץ רה
 לעיתים מופעלת, שהיא מפני

בלתי-מודעת. בצורה קרובות,
 — כורחו בעל — הפן הזה השלם

 זו. צנזורה להפעלת קלאסית דוגמה
 מילחמת־היחיד את הכל משבחים כיום
 למען 50וד בשנות הזה השלם של

 זכויות־האזרח, למען תופש־העיתונות,
 מרחק־הזמן והשררה. השחיתות נגד

 לראות לאויבים־לשעבר גם מאפשר
אז. פעולתנו חשיבות את כיום

 קיים היה ההיא התקופה בכל אולם
 הזה. השלם על טוטאלי כלכלי תרם

ההסתד ,,הסוכנות הממשלתי, המשק
 של מכריע חלק וגם והעירוני, רותי

 השלם את אז החרים הפרטי, המשק
 לא־אחת נתון היה קיומו שעצם הזה.

בסכנה.
 שנות של החלקית הליברליזציה עם

 והצנזורה המצב, השתפר 70וה״ 60ה־
 האחרונות בשנים אולם נחלשה. הזאת

 קיצונית. ובצורה שוב, המצב הוחרף
 ולעיתים חמורה, צנזורה כיום קיימת

 המופעלת ומכוונת, מודעת גם קרובות
כלכליים. באמצעים
 כלל יתואר שלא זה, מצב
 די אמיתית, דמוקרטית בחברה

בס להעמיד כדי כשלעצמו בו
החופשית. העיתונות את כנה

 בעיתות־ הרגשות מתלהטים כאשר
 זו סכנה האינתיפאדה, בימי כמו חירום,
יותר. עוד גוברת

■ ■ ■
 בישראל יש האם אלה, בל אור י■
אמיתי? חופש״עיתונות /

 על־ חופש־עיתונות יש
תנאי.

 במים־ יופעל שהחופש הוא התנאי
 על־ידי נסבל ושהוא הקונסנזוס, גרת

השילטון.
אי על־תנאי חופש-עיתונות

כלל. חופש-עיתונות נו
ומכאן:

 יש אבל חופש-עיתונות, אץ
חופשית. עיתונות

 עיתר הדברים. שני בין סתירה אין
 עוד כל להתקיים יכולה חופשית נות

 קיום כאשר אך אותה. סובל השילטון
 ה־ בנכונות תלוי החופשית העיתונות

חופש־עיתונות. אין לסבלה, שילטון
 הוא שחופש-העיתונות מובן

 — יותר רחבה ממיסגרת חלק
 חופש-עיתו- בלי הדמוקרטיה.

דמוק בלי דמוקרטיה. אץ נות
חופש-עיתונות. אין רטיה,

 על תלוייה הישראלית הדמוקרטיה
 הציבור של גדול שחלק מפני בלימה,

 רואים אינם השילטון של גדול וחלק
 מס־ לה המשלמים יש עליון. ערך בה

 ואולי מותרות, בה הרואים יש שפתיים.
 עד — אותו לסבול שכדאי מיטרד גם

מסויים. לגבול
 ושוב: שוב זאת לשנן יש

 רכושם אינו חופש-העיתונות
והעיתונאים. העיתונים של

 למען קייס אינו חופש־העיתונות
 כי האזרחים. למען אלא העיתונאים,

דמוק יש חופש־עיתונות, שיש במקום
 נעלם שחופש־העיתונות ובמקום רטיה.

 — הדרגתי באופן או בבת־אחת —
הרודנות. לפני הדרך נפתחת
 מחלק־העיתו־ מניח עוד כל

 העיתון את השבם־בבוקר נים
 שלו, בתיבת־הדואר החופשי

 שלא בטוח להיות האזרח יכול
המהלו לשמע בלילה יתעורר

 דלת על קתות־הרובים של מות
דירתו.

_ הלן? את, מי —
)41 מעמוד (המשך
סביון. של סיפורו כאן עד

 על מיס
הראש

עז הגירושין שערוריית אחר ^
 ועברה בועז, של ביתו את הלן בה /

 בשיכון קשיש רופא אצל להתגורר
 לבלות לצאת נהגה בערבים למד.

 הכירה באריאש לבדה. במועדוני־לילה
ז״ל. ארגוב זוהר את

 והלן ירוד, בריאותי במצב היה זוהר
להי לו לעזור רוצה שהיא לו הסבירה

 לטפל מעוניינת היא וכי מסמים, גמל
ב לגור עברו ויחד לה האמין זוהר בו.

יפו־בת־ים. בגבול מרווחת דירה
 אורחים היו מיחלק־הסמים אנשי
עצ מהפשיטות ובאחת ברירה קבועים

 חשיש חתיכת שמצאו לאחר הלן, את רו
 מהמעצר ששוחררה לאחר בארנקה.

 העזרה על וסיפרה בעיתונים התראיינה
 מלהיות רחוק שהיה דבר לזוהר, שנתנה

אמת.
 שבה לדירה הגעתי תקופה באותה

 מאוד בנסיבות ארגוב זוהר עם הלן גרה
 מזור, גברי עם יחד לשם באתי מביכות:

 של האמנותי והיועץ יחסי־הציבור איש
 נסער, כולו אלי, שטילפן ארזי, ירדנה

 אני אם ושאל פלד. מיקי של ממישרדו
 בחיוב, כשעניתי תמיר. הלן את מכירה
 שהיו המחאות לקחה הלן כי לי סיפר

ונעלמה. למישרד, שייכות
 פלד מיקי עם שאדבר ביקש גברי
 בעצמו.

פלד: סיפר
 נחמדה בחורה אלי הגיעה אחד יום
 מ־ כעיתונאית עצמה והציגה מאוד,

 הפס־ בעיקבות אותי שהכירה להיטזן,
 סיפרה אחר־כך אותה. זכרתי לא טיגל.

 שרעבי בועז של אשתו־לשעבר היא כי
 את גם אילנית. של בביתה ונפגשנו

זכרתי. לא הזה הפרט
 עם מיודדת שהיא לי סיפרה היא

לג אתגר לעצמה והציבה ארגוב, זוהר
תק להפיק לו ולעזור מסמים אותו מול
 של קסטות איתה הביאה היא ליט.

 זוהר של בקול גיליתי ואני ארגוב,
עצום. פוטנציאל ארגוב
 אלי דווקא שפנתה לי הסבירה היא

 הבאתה את בזמנו שיזם מזור, גברי ואל
 להשתתף כדי לארץ, זוהר ריבקה של

 להצלחה זכתה והופעתה בפסט־נל
 מההצעה, התרגשתי די אני אדירה.
אתגר. ארגוב זוהר של בשיקומו וראיתי
 ויחד הלן, עם ביחד למישרד בא זוהר

 הבאבא־סאלי של לקיברו כולנו נסענו
 באבא אצל ביקרנו ואחר־כך המנוח,
 באבא המים. על ברכה לקבל כדי ברוך,
 זוהר, של ראשו על מים יצק ברוך

 זוהר מהסמים. שייגמל כרי אותו ובירך
בברכה. האמין

 הסביבה את שיעזוב לזוהר הצעתי
 לבית־מלון אותו והעברתי חי, הוא שבה
 ישיבות ניהלנו צמודה. אחות עם ביחד

 יום־יומי. בקשר והיינו והתייעצויות
 ורצינו חדשים שירים חיפש מזור גברי

בגדול. תקליט עם לצאת
להו זוהר את שתלווה הציעה הלן
 בו. ותטפל בזמן שיגיע תדאג פעות,
 מלווה, בתור מיכתב־הסמכה לה נתתי
 וחצי 179. לקבל אמורה היתה והיא

זוהר. של הופעותיו על מהעמלה
ו במישרד, יום בכל הופיעה הלן

 באחת מוזרים. דברים לקרות התחילו
 ארנק הפקידות לאחת נעלם הפעמים

כע נמצא הארנק ומיסמכים. כסף עם
 מכסף. ריק כשהוא ביפו, ימים כמה בור
 המישטרה השאירו. המיסמכים את

שהאר והודיעה למישרד, אלי טילפנה
נמצא. נק

מו עיתונים בכמה ראיתי פתאום
 מישרד־פירסום על־ידי שפורסמה דעה

 מיספר־ הופיע ובה עבדתי, שאיתו
 זוהר של תמונה עם הלן של הטלפון
הופעות. לתיאום ארגוב,

המוד לפשר הגרפיקאי את שאלתי
 אותה. הזמינה שהלן לי אמר והוא עה,
 אבל המודעה, את לבטל ביקשתי מיד

ושוב. שוב הופיעה היא הביטול למרות
 חובות

מוניות לנהגי
הופ לזוהר לארגן התחילה לן ^

וגב איתו נסעה גבי. מאחורי עות 1 !

 היא למישרד. המגיעים הכספים את תה
 בימים פרטיות הופעות לו אירגנה גם

 באמצעות שאורגנו התחייבות לו שהיו
 להופעות הופיע לא זוהר המישרד.

פי לשלם נאלצתי ואני לו, שאירגנתי
צויים.
 והחזיקה המחאות גם לקחה הלן

 אותה, להשיג הצלחתי לא אצלה. אותן
 לעשות רציתי לא ממני. התחמקה היא
 היה לא זה אותה. ולתבוע עניין מזה

 על ויתרתי לכן למישרד. כבוד מוסיף
 להשיג שישתדל מגברי וביקשתי הכסף
 ההמחאות. את ממנה

פלד. של סיפורו פאן עד
 נסענו וביחר אלי הגיע מזור גברי

לה אותה שאשכנע ביקש הוא להלן.
 ליפו־בת־ים בדרך ההמחאות. את שיב

 עם אותו סיבכה הלן כי גברי, לי סיפר
 כ־ עצמה כשהציגה זמרי־קסטות, כמה

 סכום מהם אחד מכל וגבתה שותפתו,
שמח מספרת כשהיא דולר, 1000 של
 במה ידע שלא לגברי, נמסר הכסף צית

מדובר.
 הלן, אל פנה חן, רובי מהזמרים, אחד

 שנודע לאחר הכסף, את לו שתחזיר כדי
 איתה, קשר כל לו שאין גברי מפי לו
 של בשמו להשתמש המשיכה היא אך

מזור. גברי
ש זמר עידן, לאלי גם פנתה היא
והב זוהר, הופיע שם באריאנה, פגשה
 1000 ביקשה היא יחסי־ציבור. לו טיחה
מיפרעה. דולר

 הרבה כל״כך מדוע אותה שאל הוא
 חומי לקנות צריכה היא אם ושאל כסף,

 זה שתשלום לו הודיעה הלן רי־בניין.
שתת לה אמר עירן מזור. לגברי מיועד

 המגיע את תקבל כך ואחר לעבוד, חיל
לה.

 של לדירתם הגענו ואני כשגברי
 באחד הכרה ללא זוהר שכב וזוהר, הלן

וסיפ אותי, לראות שמחה הלן החדרים.
 בענייני מצליחה מאוד היא כי לי רה

 אבל מסמים, נגמל זוהר וכי אמרגנות,
ל שתחזיר ביקשתי עייף". קצת ״הוא
 ,זכרה׳ לא והיא ההמחאות, את גברי
 אותם שתחפש אמרה היא הן. איפה
קורה. מה לי ותודיע מאוחר, יותר

לח מעדיפים שאנחנו לה אמרתי
 עד אצלה לשבת זמן לנו ויש כות,

ההמח את שתמצא עד היום, למחרת
כנר לה, נמאס כשעתיים לאחר אות.
 ההמחאות, חמש את הביאה והיא אה,

לגברי. אותן ומסרה
ב אותה לפרסם ממני ביקשה היא
 ומארגנת יחסי־ציבור אשת בתור עיתון

 יומיים, כעבור אליה חזרתי מופעים.
סיפ והיא מיספר, שעות איתה ישבתי

 השעות במשך הצלחותיה. על לי רה
 שני הדלת על התדפקו איתה שישבתי

 אם ברצח, עליה שאיימו סוחרי־סמים,
 חייבת שהיא החוב את להם תחזיר לא

להם.
הקרו לתחנת־המוניות כשטילפנתי

כש להגיע. אחד נהג אף הסכים לא בה,
 הוא לסיבה, מנהל־התחגה את שאלתי
 נהגים לכמה חייבת שהיא לי הסביר

לת מתכוננים והם גדולים, סכומי־כסף
 מוניות לשכור נהגה היא אותה. בוע

 לחיפה נסעה שלמים, ימים למשך
 כאלה היו להם. שילמה ולא ולירושלים

תוצאות. כל ללא עליה, שאיימו
 על ושמעתי זמרים כמה עם שוחחתי
ביק והיא זאת לה סיפרתי עלילותיה.

 אופן. בשום עליה לכתוב לא ממני שה
 ואם חולה אדם אביה כי לי הסבירה היא

 בעיתון, שליליים דברים עליה יקרא
 קבעתי התקף־לב. לקבל עלול הוא

נעלמה. והיא פגישה עוד איתה

 אותה לקרוע
ממפות

שלאח צנעני, מרגלית זמרת ^
 בקשרים נמצאת אני כי הגיע ניה 1 !

 וסיפרה אותי לפגוש ביקשה הלן, עם
 הימים. באותם הלן עם קורותיה את

כולה. נסערת לפגישה הגיעה מרגלית
סיפרה: וסך
ה התקליט יצא כחודשיים לפני
 המפיק אד. שובה נערי שלי ראשון
 המסטר. את ממני קנה בן־חיים ניסים
ש רצה מאוד והוא מיודדים היינו

 שהכניס לי סיפר הימים באחד אצליח.
 למישרד הלן בשם יחסי־ציבור אשת
של חברתו היא שהלן סיפר הוא שלו.

לו. עוזרת והיא ארגוב, זוהר
תס שהיא ואמרה אלי התקשרה הלן

 שמגיע מה את ותיקח הופעות לי גור
 על דיברנו לא עלי. שמקובל מה לה,

 מקובל אבל אותה, הכרתי לא פרטים.
 מקבל הופעות שמסדר שמי אצלנו

אחוזים.
ש ואמרה טילפנה ימים כמה אחרי

בד הסבה במועדון להופיע לי סידרה
 __ לוח־הופעות, לי נתנה היא חיפה. רך

" כרגיל. במועדון, לי שישלמו ואמרה
 הראשון בערב כסף לקחת לא מקובל

 הופעה זוהי כן אם אלא ההופעה, של
 הבובה, במועדון הופעתי חד־פעמית.
 ההופעה, לאחר הביתה, וכשהלכתי

 לא בסדר." ״זה המקום: בעל לי אמר
למה. הבנתי

 שאלו שוב והשלישית, השניה בפעם
 ההופעה ולאחר בסדר, הכל אם אותי

ש בעל־המוערון, אלי ניגש הרביעית
 מעוררים קצת שלי שהמבטים הבין

 את לו נתנה לא ״הלן ושאל: תמיהה
עני לא הכל." לה שילמנו הרי הכסף?

במבוכה. הייתי תי.
 סידרה בבזבה, שהופעתי בתקופה

 אחרים, במקומות הופעות עוד הלן לי
 היתה והיא בה, לפגוש לי יצא לא אבל

 שנפלתי הבנתי בסוף ממני. מתחמקת
___ שלי. הכסף את לי גנבה הלן בפח.

 ־י- שקרה מה שלי לחברים כשסיפרתי
 הלן כי מהכסף, שאשכח לי אמרו לי,

 זה אמנים. הרבה כבר ורימתה נוכלת
 וכל קטן, ילד לי יש דמי. את הרתיח

 לבייבי־ בהוצאות כרוכות היו היציאות
 אקרע אותה אתפוס שאם אמרתי סיטר.
אותה. לפגוש רק רציתי ממכות. אותה

יק בבתי־מלון גרה שהיא לי אמרו
 רתחתי חשבוני. על שזה והבנתי רים,

מזעם.
 טל במישרד שעבד טוב ידיד לי היה .

 וביקשתי בן־חיים, ניסים אצל הפקזת,
 ל־ תגיע כשהלן מיד לי שיודיע ממנו

 כמה כעבור טלפון קיבלתי מישרד.
וש במישרד, שהלן לי ונאמר ימים,
החש את איתה לסגור במהירות אבוא
— בון.

 במהי־ שלי באוטו למישרד דהרתי
 לגזרים. אותה לקרוע רציתי רות־שיא.

 אותי ראתה והלן למישרד כשנכנסתי
הלם. וקיבלה החווירה

 לי מחזירה לא את ״אם לה: אמרתי
 אני בראשר. דמך מיד, שלי הכסף את
 שממילא איפה למישטרה, אלך לא

 צוחקים כולם ועלי אותך, מכירים
 לא אני אותך! אפוצץ אני מהברנז׳ה.

צחוק. מהם שעשית הגברים
 ריבית עם הכסף, את עכשיו לי ״תני

התק לי." שגרמת העלבון על וקנס
 אגרוף, לה להכניס ורציתי אליה רבתי
 וניסו אותי תפסו במישרד הגברים אבל

 — והלן איומה המולה היתה אותי. להרגיע
 מרגול, ״כפרה לי: ואמרה בצד עמדה

ככה." לדבר לך מתאים לא
 מתאים לא לי ״נכון, לה: אמרתי

 לי מתאים לא גם אבל ככה, לדבר
 המשיכו הגברים הכסף." את לי שיגנבו
 לקח בסוף ממני. ונבהלו אותי להחזיק

 מכיסו, כסף הוציא הצידה, ניסים אותי
 ישבה היא לי. שהגיע מה את לי ונתן
 יותר. התערבה ולא בצד

 — של- היתה הסיפור של הכותרת גולת
 כאילו אלי, התקשרה הלן כחודש אחר

 את ״כפרה, לי: ואמרה קרה לא כלום
 אמרתי להופעה?״ בחורש 11 ב־ פנויה

 לא מאז לכלום. פנויה לא שאני לה
אותה. ראיתי
צנעני. מרגלית כאן עד
 לתקופה מהאופק נעלמה תמיד הלן

 שנה כחצי לפני עד חורשים. כמה של
 לזמרת. להפוך תוכניותיה על סיפרה
 כמה עבורה כותב מנור שאהוד סיפרה
שירים.

 לו וסיפרתי מנור לאהוד צילצלתי
 יש אם ושאלתי הלן, של תוכניותיה על

 היה מנור אהוד בדבריה. אמת של שמץ
 -״. קשר לו היה לא מעולם כי וענה מופתע,

 פנתה לא מעולם היא וכי תמיר, הלן עם
אליו.

 לפני הלן את הביאה המישטרה
 כח־ ימים, 10ל־ נעצרה והיא שופט,
 נווה־ בשכונת בית־בושת בניהול שורה
בחיפה. שאנן

 אותה לשלוח מהשופט ביקשה הלן
נע והשופט פסיכיאטרית, להסתכלות

לבקשתה. נה
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