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האמצע עמודי תל־אביב, ״מעריב״
השכל? איפה

״מעריב׳
ץ ח * ס  בשבוע הקדיש תדאביב מעריב ו

ר ב ע ש  שלו עמודי־האמצע צמד את ^/
 תל־ברוך, נערות של מצוקתן לסיקור

 ביניהן הגוברת וההתחרות הטיבעי שריבויין
 לרחובות שבהן המרפקים חלושות־ את דחקו
תל־אביב. מרכז

 ברחובות שנוסע למי גדולה תגלית לא
 סיפור לא בראשו; עיניו כששתי תל־אביב

מרת יותר דוחות 200 כבר שקרא למי מרתק
 ניסיון עוד היותר, לכל דומים. בעניינים קים

 ואינה מעלה שאינה אוננות־דפוס, של כושל
מעלה. אינה ובעיקר מורידה,

★ ★ ★
מע עמודי צמד של האמיתי הסיפור אבל

דוו שייך שעבר, השישי ביום תדאביב, ריב
 הרי־ בתחתית כי לסיפור. שמתחת לסיפור קא

 שכותרתו עמודי־האמצע, של העיתונאי פיון
 היתה — המצבות״ בצל עובדות ״הן —

 נידפסה אילו שערורייה״רבתי, לעורר עשוייה
 מעריב־תדאביב הדפיס למשל, ,1953ב־

מהארון״. יוצאת ״הגאווה נוספת: כותרת
הקשרי מה
וה הלסביות מסביר: כבר מעריב רגע, רק

 אירגנו — בפתיח העורך כותב — הומואים
 כדי ומיפגשים, אירועים ובו ״שבוע־גאווה״,

ההי ושיוויון. הכרה למען מאבקם את לסמל
מחי בגלל אולי מי־יודע־מה, היתה לא ענות

 בקי־ הפתיחות שגוברת ״העיקר האירועים. רי
העסקנים. אומרים מאבקנו״, למען רבנו

★ ★ ★
 והומואים לסביות ברור. כבר הזיווג עכשיו

זונות. עם מאוד טוב הולכים
שהומר היא, המפורסמות מן הרי כי

 פקידי־בנק, להיות יכולים אינם סכסואלים
 פרנסתם מקור עיתונאים. או מנהלי־חשבונות

תל־אביב. בחוצות יצאנות הוא הטבעי
 שלהם הגאווה שבוע על הכריזו הם ואם

 של האמיתי פרצופם את לחשוף הראוי מן —
 יידע תל־ברוך. לזונות אותם ולצרף הסוטים,

ויזהר. מעריב קוראי ציבור
★ ★ ★

 נקלעו הכותרות ששתי ספק, להסיר כדי
 טורח מרהיב, צמד״עמודים לאותו באקראי רק

מאח כותרת־גג להן לקשור חראביב מעריב
 לכותרת מתחת בחשיכה". ״מיפגשים דת:

 שני של מרטיט תצלום המשכיל הקורא ימצא
 שחור־חולצה, עבדקן מהם, שאחד גברים,

 — חברו של הלבנה בחולצתו נוגע־לא־נוגע
 מגע־ ביצוע בדבר למשא־ומתן ברורה עדות
תשלומים. ובשלושה במיבצע מיני

החש בגן ״מגעים קובע: לתמונה והכיתוב
אמאילה. מל".

★ ★ ★
 לפני הביע מעריב. מבעלי מקסוול, רוברט
 מכונת־עריכה לייצר מישאלת־לב, שבועיים

 ושתיז־ לשקר, אמת בין שתפריד אוטומטית,
החוצה. הזבל את רוק

 צריך הוא חל־אביב מעריב של במקרה
פנימה. השכל את שתכניס מכונה לייצר

 כספים מהן וגבו פיקטיביות, חשבוניות־מס
 בפועל. ניתנו שלא שרותי־פירסום, תמורת

 מימנו החשבוניות תמורת שקיבלו בכספים
הליכוד. של ממסעי־הבחירות חלק

★ ★ ★
 חוקרי טוענים מלאכותיות, הוצאות יצירת

 החברות, הכנסות את תקטין מס־ההכנסה,
 הפירסומאים אחרת: לשון במם. החייבות
בסיוע־לדבר־עבירה. (לפחות) חשודים

★ ★ ★
 ולמיני־ראיון הזה הבסיסי למידע פרט

 מצאתי לא שטרגשוס, דרור עם חסר־ערך
 שאפשר וחשבון דין שום גרום של ב״דו״ח״
 שבוע כבר בכלל, חדש. משהו ממנו ללמוד

שמדוו העיתונים באפלולית מגשש אני ימים
 הפיר־ של חקירתם אודות טיפין־טיפין, חים,

 את שיפזר משהו משם לדלות ומנסה סומאים,
התמונה. את ויבהיר הערפל

 שעבר, השבוע בתחילת העריך, חדשעז
 רק הם שהפירסומאים הגיון, של רבה במידה

 בלתי רשת יטוו החקירה ושקורי קצה״הקרחון,
 פוליטיים. לווייתנים וכמה לכמה ־עבירה
 בגירסה הסתפקו וידישודאחחעת מעריב
ברורה. פחות

 מתפרסמים העלטה, שתפוזר עד ובינתיים,
 אינם אם שגם השמות, ארבעת ושוב שוב

 אינם בוודאי — הזאת העלילה קורבנות
שלה. המרכזית החוליה

★ ★ ★
 כמה על מבסס אני הזאת המסקנה את

פשוטות. והנחות־יסוד עובדות
 לחברות־הענק הוציאו הפירסומאים )1(

חשבוגיות־מס.

 שום אין הפירסומאים, של דידם לגבי )2(
 .1ט1ליפנא שיגישו חשבונית־מס בין הבדל
 יופיץ, לעיריית שינפקו חשבונית לבין

 מע״מ משלמים הם המיקרים בשני למשל.
רווחים. על ומצהירים

 ,2 בסעיף הנידונים המיקרים בשני )3(
 פרעון לצורר החשבונית תמורת רוב ישמש

 של שילטי־החוצות ו/או העיתונים חשבונות
הרווחים. נתח את יהווה ומיעוטו הלקוח,

 מהתרגיל ליהנות שיכול היחידי הגורם )4(
 פוליטי גוף הוא הזה הבלתי־מתוחכם הפיננסי
להת אפשרות אין כזה לגוף כעמותה. הרשום
 ולקזז מס־ערר־מוסף שילטונות עם חשבן

 לפירסומאים ישלם אם אחרת: לשון מע״מ.
אחו 15 יפסיד — מתווכי־קש ללא ישירות,

שלו. מתקציב־הפירסום זים
 להפסיד יכולים לכאורה, הפירסומאים, )5(
 מסע- תקציב מתיר שקלים, אלפי כמה

 את ששכרה הפוליטית העמותה אם הפירסום,
 המע״מ דמי את לספוג תצטרך שירותיהם

התקציב. את ולהקטין להם, משלמת שהיא
 מעורב שהיה פירסומאי כל כי לכאורה. רק

 יעופף שהלקוח יודע במסע־בחירות אי־פעם
 יוותר ולא התקציב, את להשלים כדי באוויר

 לקראת בעיקר — אחד שחוק אינטש על
הקרב. של הפרוע סופו אל האחרונה הדהירה

עבו כדרכם, עושים, מס־הכנסה אנשי )6(
 חוליה. אחרי חוליה חוקרים הם יסודית. דה

או יובילו החקירה, של בסופה הפירסומאים,
המטרה. אל תם
 היא הזה, במיקרה העיקרית, והמטרה )7(

 ראשי ו/או השילטון אל שדהרו הפוליטיקאים
במלאכה. להם שסייעו העמותות

בזה? מסובך כל־כך מה (8(

תעודה ₪

קדוש אורנה
קתפקציה לא

 דימזנה־טקסטיל, למיפעלי הופנתה העבודה,
שי והתחננה שקיבלה הפיתקה עם התייצבה

 מנהל־ לה משנעתר לעבודה. אותה קבלו
תמי שבועיים הנולים ליד נשארה העבודה,

 כתבת־תעורה וטוותה ארגה שבמהלכם מים,
ראשונה. ממדרגה

ה רנ ו  עשתה ),7.7.89 (העיר. קדוש <\
 האחרונים השבועות שלושת במהלך

 במינה, מיוחדת חריגה, עיתונאית מלאכה
 של השגורים מקני־המידה יוצאת־דופן

בע״מ״. ׳89 ״עיתונות
 בני־אדם חיים איך לבדוק ביקשה קדוש

 נתיבות — אופקים — דימונה של בפלאנטה
 מה עובדים; הם איפה ירוחם; — שדרות —
 לא הם ולמה משתכרים הם כמה אוכלים; הם

לארץ. עולים
 לאשורן, הללו הסוגיות כל את לברר כדי

הס מן שהעביר, מעשה, ועשתה קדוש קמה
 כמה של ממוזג־האוויר בגיוום צמרמורת תם,

נס היא אחרים: בעיתונים הבכירים מעמיתיה
שבו שם ועבדה לדימונה, הקייץ באמצע עה

כפועלת־טקסטיל. עיים

בבוקרחמש

 שסוג מפני העובדות, על שוב לחזור חשוב
שגורה. נורמה אינו כבר עיתונות של כזה

מא עמודים ומרחה ישבה לא קדוש אורנה
 כדי לחברה טילפנה לא שולחן־הכתיבה; חורי

 ביקשה לא לעיר; מחוץ מה׳עניינים לברר
מצו פועלות שלוש לזמן ממזכירת־המערכת

 אודות לרב־שיח עב״משמנים וסגן־שר נפות
 המדיניות על והשלכותיה הטקסטיל מצוקת

׳.20ה־ המאה בשלהי המוניטארית
 (אין בבוקר 5ב־ לבאר־שבע נסעה קדוש

בלישכת־ נרשמה נכון), זה כזאת, שעה

★ ★ ★
ומס רשמיה אודות השגות מעט לא לי יש

 שלה. ימי״העינויים 14מ־ קדוש של קנותיה
 1000ש־ מפני ברצון, עליהם מוותר אני

 מישחקי־מילים 2000ו־ מישפטי־ביקורת
 עומדים אינם שלי, שולחן־הכתיבה מאחורי

 אחת, עיתונאית התנסות שעת של במחיצתה
נה־טקסטיל.1דימ של הלוהט הפח לגג מתחת

 108 צברה נכון, ספרתי אם קדוש, ואורנה
 כדי ומע״מ, נסיעות כולל לא טקסטיל, שעות

כתבת־קונפקציה. איננה שהיא להוכיח
גט49 !


