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 שום בסיסיות: עובדות מה ן*
 לפעול יסולה אינה דמוקרטיה ^
חוש חוקרת, חופשית, עיתונות בלי
לוחמת. פת,

 הכנסת הממשלה, אין כזאת עיתונות בלי
 דמוקר־ באורח לתפקר יכולים ובתי־המישפט

ם והניוון השחיתות הרורנות, טי. י ח ר כ ו  מ
 ה־ של האלה הזרועות שלוש כל את להרוס

 התיקשורת. של הפקוחה העין באין שילטון,
 הד־ הציבורי בגוף המירע של החופשי הזרם

הארם. בגוף הרם כמחזור הוא מוקרטי
 התיקשורת את להגריר אפשר זו מבחינה

 הרשות לצד הדמוקרטיה, של הרביעית כזרוע
וה (הכנסת) המחוקקת (הממשלה), המבצעת

(מערכת־השיפוט). שופטת
 ה־ בין עצום אחד הבדל יש אולם

הז שלוש ובין התיקשורתית זרוע
 על מתקיימות השלוש האלה. רועות
 אמצעי- ואילו משלם־המיסים. כספי

 מהותם מטבע חייבים התיקשורת
 המפרנסים מיסחריים, עסקים להיות

עצמם. את
 להיות יכלו לא כאלה, היו לולא שהרי

לחקור. לחשוף, להילחם, יכלו לא חופשיים,
■ ■ ■

החשו מאמצעי־התיקשורת מה ^
הממ שולחן על כיום סמוכים ביותר בים ^

 כן ועל אחרת, או זו בצורה לה, וכפופים שלה
חופשיים. אמצעי־תיקשורת אינם

״צי גופים הם והרדיו הטלוויזיה
ממשל גופים (ובמציאות, בוריים״

החו מם. על-ידי הממומנים תיים),
עיני לנגד והולך מצטמק שלהם פש
 כל- תלויים שנותרו השרידים גם נו.

השילטון. בחסדי כולם
 בלתי־חופ־ למישטרים אופייני זה מצב

 ארצות־ה־ ממשלת תקפה באחרונה רק שיים.
 רוצה שהיא כך על ניקאראגואה, את ברית

 הקיימת לזו מאוד הדומה שיטה שם להנהיג
טוטאליטרית. שיטה שזוהי נאמר בישראל.

 כ־ ,הכתובה העיתונות רק נותרה
החופשית. התיקשורת מיבצר

 העיתונות עור כל קיים זה ופש ך{
עצמה. את לפרנס מסוגלת 1 1

 שמאחוריו ראשית, (כותרת אחר שבועון
ו אחרשת ידיעות כלל, קונצרן־הענק עמדו
בסכום־עתק. הפסדים שצבר אחרי נסגר, דבר)

סגי על מדברים בחוגי־המיקצוע
 כלי־תיקשו- כמה של הקרובה רתם

נוספים. רת
 שבעי־ והעשיר הגדול פעם שהיה במעריב,

 מניות של גדולה חבילה נמכרה ישראל, תעי
יהודי. כי אם זר, לאיל־עיתונות

 עצמאות את להבטיח מסוגל היה (מעריב
 כמו — אצלו שקיימת מפני שלו, המערכת
 בעריכה, השולטת מנייה — הזה בהשלם
 רק אפשרי היה זה העורכים. בידי והמסורה
 כלי־תי־ שבשני מפני הזה, ובהשלם במעריב
 בעלי־מ־ בעצמם הם העורכים אלה קשורת
ניות.)

 עצמאות זרה. לחברה נמכר פוסט נ׳רוסלם
הב של הטוב ברצונם תלוייה תהיה המערכת

החדשים. עלים
שוקן מישפחת של הגדולה באימפריה

 של ברווחים היומיים העיתונים חיי תלויים
 אך סיפור־הצלחה, הם המקומונים המקומונים.

 יחול אם בשוק־המודעות. כולו תלוי זה סיפור
 למישפ־ גם תהיה לרעה, משמעותי שינוי בו

קשה. בעייה חת־שוקן
מ שהובא צוות־ניהול הפסדים. צובר רבר

 והסתלק. הידיים את הרים גבוה, במחיר בחוץ,
ובר ביכולתה העיתון קיום עצם תלוי עתה
בהפסדים. לשאת ההסתדרות הנהגת של צונה

 זו. ברשימה להמשיך אפשר
 כלכלית שמבחינה מוכיחה היא

 כולה הישראלית העיתונות עומדת
כרעי-תרנגולת. על

 פתוחות כסף, מפסיד עיתון אשר ן■•
אפשרויות. כמה רק לפניו ^

 את ולשפר לשנות היא האפשרויות אחת
 ירצו יותר רבים שאנשים כך עצמו, העיתון
 מודעות בו ולפרסם גליונותיו את לרכוש

 השק־ כלל, בדרך דרושה, כך לשם מיסחייות.
)14 בעמזד (המשך

 במציאות אולם דבר. הוא כזה פוסט. סלם
הצי המיפעלים כל כמעט כאשר הישראלית,

 התערער גדולים, מהפסדים סובלים בוריים
זו. שיטה של הביטחון גם

העיתו הפשוטה: האמת נותרה
עצמם. את לפרנס צריכים נים

 את לפרנס צריך הקוראים ציבור משמע:
המיסחרי. הפירסוס בתוספת העיתון,

 כבדים עננים מתקבצים שנים כמה זה *ץ
הישראלית. העיתונות בשמי 1*

 היומיים העיתונים כל במעט
כבד. כסר — כסף מפסידים

מעיני וגם הציבור, מעיני הועלם זה מצב
עין־הרע. של מחשש עצמם, העיתונאים

לכך? גרם מה
 בחלקן לפחות סיבות. של תערובת כאן יש
בעצמה. העיתונות אשמה

מיס־ פרופורציה. כל בלי גדלה העיתונות
מ ותפחה. תפחה והכמות גדל, העיתונים פר

ומה־ חינמונים מקומונים, מוספים, של בול

תרנגולת כרעי על
 שהמפרסמים גם מה ומקומונים, חינמונים

 אחרים, אמצעים לעבר ויותר יותר פוזלים
 ביניהם, להתחרות כדי הטלוויזיה. ובראשם
 של נמוכים מחירים על העיתונים שומרים

מל רחוקות התפוצה מן וההכנסות העותקים,
 בגלוי תלויים החינמונים ההוצאות. את כסות

 אינם העיתונים ושאר המודעות, מן בהכנסות
צמי בה שאין במדינה זה כל — מכך רחוקים

ממש. של כלכלית חה
 גדולות סכנות בחובו צופן העתיד

 ה־ הטלוויזיה עליית עם יותר. עוד
וכב נוספים ערוצים — מיסחרית

 ה־ של והולך גדל חלק עומד — לים
 לעבור המצומצם המיסחרי פירסום

לשם.
׳ שבועון עמודי מעל פעמים, הרבה הזהרתי

 זה חדש שמצב הכנסת, בוועדות ובעדויות זה
 של קיומה עצם על מכת־מוות להנחית עלול

בארץ. חופשית עיתונות
■ ■ ■

 עוד זה אין בכי־רע. הוא הנוכחי מצב ^
שמור־היטב. סוד בגדר 1 1

 של בגדעדן חיו ישראל יתונאי
שוטים. (1

וחקר סקרניים אנשים של קבוצה אותה
 פיפס כל יודעים שהם בכן־ המתגאים ניים,

 וכל לענייני־ביטחון בוועדת־השרים הנשמע
מתר מה ידעו לא המיפלגות, בסניפי רחשוש

בבית. אצלם חש
 כשם לדעת. רצו לא או ידעו, לא

 בן־א־ ח עי־ח שחולה־סרטן(לפני
מכרס שהמחלה לדעת רצה לא מוץ)
בקרביו. מת

האח בשנים פעמים כמה כך על התרעתי
 זרמו עוד כל איכפת. היה לא לאיש אך רונות,

ה עצמו צ׳ופרים, בתוספת בזמן, המשכורות
העיניים. את כל

 העיתונים של המו״לים שתק. שידע, מי
 כוזבת, אופטימיות של אווירה סביבם הפיצו

העובדות. את והעלימו
 מתעוררים. הכל לפתע, עכשיו,

 ״ג׳רו־ מכירת בשל הזעזוע לכך גרם
 שדמות-הנד זר, לקונצרן פוסט׳׳ סלם

 קאתולי איש־מיסתורץ היא בו פתח
עליו. ידוע לא שדבר

ופרוזאית. פשוטה אמת זוהי
 ל־ שייכים בארץ העיתונים רוב היו בעבר

וה החשבון, את שילמו המיפלגות מיפלגות.
 חשד מיפלגה לכל המיפלגה. את שירת עיתון

משלה. יומי עיתון היה בה
בעי רצה לא הוא זו. בשיטה מאס הציבור

 העיתר עליו. רק וכותב אחד פלג המייצג תון
ב רק נעלמו. ורובם קמלו, המיפלגתיים נים

 מיפלגתיים עיתונים כמה נותרו עוד שוליים
 מיפלגתיים תקציבים על המתקיימים קטנים,

 עיתונים על צדקני אף לא־אחת (והמרימים
כאלה). מותרות להם שאין אחרים,
 גופים על״חשבון המתקיימים עיתונים יש

נ־רר היה כזה ציבוריים,־מיפלגתיים־למחצה.

ץ

 ארבעה של מדינה המדינה. את מציף עוד
 בינונית), אמריקאית (כעיר בני־אדם מיליון

 לקיים נדרשת — עברית קוראים חלקם שרק
עשרה. פי הגדולה למדינה בה שדי עיתונות

והר הטלוויזיה התרחבו התקופה באותה
והעיתו ככלי־בידור, הן ככלי־מידע, הן דיו,
 בנסיבות בה להתחרות נאלצה המנופחת נות

והולכות. קשות
 המיקצוע לניפוח בהכרח גרס הנפח גידול

והי הלכו התחקירים ירדה. הרמה העיתונאי.
 הבידור. על ויותר יותר הושם הדגש דלדלו.

לאפס. רמת־הדיוק שואפת עיתונים בכמה
לכל מסוגל אינו המודעות־בתשלום נפח

מוספים, עיתונים, של זו אדירה כמות כל


