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הריח מפאת 
העובי הערוץ על המכר! הוצאות בעקבות ועיתונאית עיתונות על הותוו 

ן 
לא מאוד נזכור אנחנו שאותן שנתיים, בערך לקח ה 

ענפיה. כל על הישראלית העיתונות מבחינת לטובה 
המשחית, הרע, כל את חשף השני לערוץ המרוץ 

שני ידי על המונהגת התקשורתית במאפיה והדוחה המסריח 

הפתעה איזו ופלא, הפלא  -שאכן הגדולים, הערב עיתוני 

הערוץ על במכרז הראשונים המקומות בשני זכו  -עצומה 
נוני ובכוח, בעיתונות שניים או דבר מבינים אנחנו אם השני. 

או פחות ישראל, במדינת החזק האיש מהשבוע החל הוא מוזם 

להח- הזכות יש רבין ליצחק רק כי ויטען, מישהו יבוא יותר. 
סוג רק אבל קיצוני, מעשה ולעשות הטילים את לחמש ליט 

להיסטריה המצב את לדרדר יכול מוזס מנהיג אותה העיתונות 

הבדל שיש חושבים לא אנחנו כזה. נמהר למעשה יידחק שרבין 
שהעלה העיתונות סוג אבל לרעהו, אחד חזק איש בין מהותי 

עכשיו נמצא הוא שבה והשררה הכוח לרמת מוזס נוני את 
להתעסק עניין לנו אין בראשו. שעיניו מי כל להפחיד צריך 

מצד נחמד נורא היה אבל הדמוקרטיה, של אפה נשמת עם כאן 

הלח- מסעי על האמיתי הסיפור את לספר טורח היה אם מישהו 
על הפוליטיות, והבחישות ההישענויות על המכוערים, צים 

ועל והעיקובים הבילושים על המתוחכמים, העוקץ מבצעי 
ישראל. למלך מוזס נוני את שהפכה והנפתלת הארוכה הדרך 

מניות אל דרכה מעל להסיר התקשתה לא העיתונות 

הטובים האנשים שניסחו הרפה ההתנגדות את השני הערוץ 

עליהם נבחה כה כה הזה. בלה הבלה וכל לדמותנו החרדים 
או אמריקה לא ישראל, זה כאן אבל עליכם, שמענו העיתונות, 

ששני עובדה אז עצם. כל ועל החיים על נלחמים פה אירופה. 

עמוק תקועים להשחית, כוח ממש ומסוכנים, גדולים עיתונים 
מסחרית. טלוויזיה שנקרא הזה והמסחרי הרווחי בעסק עמוק 

ואנינות, איכות מייצג במקרה שרק שלישי, שעיתון גם נכון 
ש״מע־ ההפך; גם להיות היה שיכול לנו תמכרו אבל זכה, לא 

עמנו בתוך כי ייכנס. ו״הארץ" בחוץ יישארו "ידיעות" או ריב" 
לא זה אפשרי ובלתי קשה כמה עד יודעים ואנחנו חיים, אנחנו 

כאשר בעיקר המדינה, את לנהל ו״לידיעות" ל״מעריב" לתת 

העסק אינו בחוץ נשאר או שנכנס מי מחדש. אותה מקימים 
מהגורמים אחד לאף מתוכננים איננו אנחנו כי שלנו, האישי 

הטוב הטעם בשם כאן כותבים אנחנו המפסידים. או הזוכים 
לא אש תחת לב אומץ הרבה כי נדמה ולנו העין, ומראית 

מהם ציפינו שלא האמת אבל המועצה; חברי הצבעת את אפיין 
אנחנו השנה בסוף עלינו שיבוא הטלוויזיה זן ואת לב, לאומץ 

את הפועלות, הנפשות את מכירים אנחנו ומזמן; היטב מכירים 
היינו לא ובמקומכם בחיים, שלהן העניין ואת שלהן הכישורים 

איכותי. למשהו בהמתנה הנשימה את עוצרים 

I 
כל של הזאת בהשתלטות ביותר ומייאש מדכא משהו ש 

המביישת בכניעות בשלל, הזוכה העירום בכוח ד׳אלים, 
על הבית בעלי של העוצמה מול אל מנהיגינו טובי של 
העוצמה הנמוכים. החברה ומדורי הצעקניות הכותרות 
שרק כזאת היא ונמרודי מוזס משפחות בידי עכשיו המרוכזת 

רגל להרים ידם, על לחנות ייהנו מסוגנו שיעים מתאבדים 
מול וייכנעו ייבהלו נורמלים אנשים מים. מעט ולהטיל 

או העיתון דרך חשבון, כל לחסל שתוכל הדורסנית העוצמה 

זאת מה השני. בערוץ התחנה או הכבלים תחנת המקומון, 
בעצם חוקר, עיתונאי דוגמה: שמענו השבוע עוצמה? אומרת 

רעש הרבה לעשות היה שאמור ספר הוציא היסטוריון, כבר 
סיריאליזציה. על הערב עיתוני משני אחד עם מו״מ וניהל 
עיתון של שהבעלים עד מסוימים, בעצלתיים התנהל המו״מ 
לו, ואמר העיתון של המתלבט למו״ל צלצל המתחרה הערב 

וכך ממנו. קונים לא ששנינו ונחליט הסופר את נדפוק בוא 

הג׳נטל- ששני משהו נושא, ויכוח, ראיון, תחשבו, עכשיו היה. 
ציבורי דיון בו שיהיה ירצו לא ומוזס, נמרודי האלה, מנים 

את כמעט בפניו לחסום יוכלו הם כי מעכשיו, יהיה לא אמיתי, 
בטלווי- אותו לאוורר יהיה ניתן שלכאורה נכון הערוצים. כל 
ור- היא כיצד ולראות להמתין מיותר לא אבל הממלכתית, זיה 

תחרות מבחינת רק לא שמולם, העוצמה עם מתמודדים אשיה 

לקרביים להיכנס לב אומץ מבחינת גם אלא הצופה, לב על 
נגד ממכות לחשוש ולא קומפני, אנד מוזס נמרודי, של 

באחד מלוכלך רכילות בטור או אחר, או זה במקומון אישיות 

העיתונים. 

הם משוערת. מצוקה מתוך השני לערוץ הגיעו הרי עיתונים 

הם השני הערוץ פרוץ עם כי המחוקק, על ולאיים לספר ידעו 

שמן משאבים מפרסום, ניכרות הכנסות להפסיד עלולים 

העיתונים האטרקטיבי. הטלוויזיה ערוץ עבר אל יופנו הסתם 

איכותית; טלוויזיונית עשייה בשם לטלוויזיה הגיעו לא הרי 
המקצוע שאנשי נכון עשייה. אותה בשם בה יישארו לא גם הם 

את שריפדו האידיאולוגיים המנשרים את שכתבו  -הנחמדים 
עתה ייאלצו  -לבדיקה שהוגשו הנבוכים המשדרים לוחות 
השידור שעות בתוך תוכן ולצקת עצמם של בהגדרה לעמוד 
ישקיעו הכספים, אנשי האמיתי, המעשה אנשי אבל הרבות. 

מי דביקים. זהב בקורי והפרסומאי המפרסם בכריכת מרצם את 

שישי,אפיק ביום אחרונות" ב״ידיעות לפרסם למשל שירצה 
משהו גם לתרום יתבקש ודאי הדעות, לכל אטרקטיבי פרסום 

הדברים הצגת שותף. "ידיעות" שבהם  2בערוץ השידור לימי 

עניינית להיות צריכה היא ברוטלית, להיות צריכה אינה 
כשהם עכשיו, לה. לסרב אפשר שאי הצעה כל כמו ושקטה, 

המלחמה את  2בערוץ גם העיתונים ינהלו בפנים, כבר 
שהם ולפני ל״מעריב", "ידיעות" בין והצהובה הנואשת 

הכנ- להפסיד עלולים שכאמור שלהם, העיתונים את מחזקים 
חזקים הם כמה עד להראות העיתונים יבקשו מפרסום, סות 

את צריך לא מפרסמים למשוך כדי בטלוויזיה. ומושכים 

ספק לנו אין לצעירים. אמריקנית סדרה מספיקה האש", "עמוד 
כבי- מכונות או ניקוי חומרי יצרן לכל כזאת סדרה תימצא כי 

חשש. אין סה. 

אנשים היו לדפוס, וירד וגידים עור קרם  2ערוץ כאשר 
כיסוי מכסה אינה העיתונות זה כיצד שתהו וטובים ישרים 
והרוח החשופים האינטרסים המחדלים, כל את וצמוד אמיתי 

לכו- נכנסה העיתונות החדשה. ההתארגנות את שסבבה הרעה 
שבהם חודשים רבים, חודשים לפני כבר במכרז זכייה ננות 

ובערוץ בתקשורת שעסקה כתבה לפרסום אישרו לא המו״לים 
שמו״לים אוהבים לא אישית אנחנו אותה. שקראו לפני  2

אינטרסים מייצגים לרוב מו״לים שלגו. הכתבות את קוראים 

מה למשל יודעים אנחנו לדעת. הציבור מזכות נקיים פחות 
על לכתוב הגדולים העיתונים שני לכתבי ומותר אסור היה 

הנ- היו למשל, אחרונות", ב״ידיעות שנולד. טרם השני הערוץ 
לכתוב. אסור מה ועל מי ועל לכתוב, מותר מה מפורשות חיות 

הם המתחרים. על שליליות כתבות הזמינו שהמו״לים לא זה 

והרוח הכללי הכיוון ואת הדברים פני את להבין ביקשו רק 
הנושבת. 

ה 
חופשית שתקשורת מי כל מבחינת ביותר המביש קטע 

והעי- הכוכבים שמות חשיפת קטע היה בעיניו חשובה 
עם ממש, חתמו או עקרונית, הסכמה שנתנו תונאים 

אחת, באבחה החוצה אז יצא הכול במכרז. שהתמודדה חברה 
תמוה היה ההוא הפומבי הסטריפטיז את שאפף והשקט 

מפוברק הגודל, מסדר שמישהו למשל חשבנו אנחנו בעינינו. 
עצמאות על לשמור חייב אברמוביץ׳ אמנון של בעינינו, אמנם 

אחרת או זו לחברה לתת ולא עין, למראית לפחות מערכתית, 
שלה. המכתבים לנייר שמו את להוסיף 

לשמש יכול באמת והוא לדוגמה, ברנע נחום את קחו או 
הקט- וההכרסה השנים עם עוברת שעיתונות למה טובה דוגמה 

השנון השובב היה הוא זמן, המון לפני פעם, והמכוערת. נה 
בסיפורים שטיפל ונפלא חדש מדור עם "דבר", של והכשרוני 

היה, הוא שם. לעצמו ועשה אז ער בהם התעסקו לא שעיתונים 
נח אחרונות", "ידיעות של בברונים פעם מדי מתגרה למשל, 

בין הקשר למשל כמו שונים, בעניינים יודקובסקי, ורב מוזס 
"ידי- בבעלות אז שהיה מיליונים המניב העסק לבין העיתון 

הזהב בכלוב יושב ברנע היום הטוטו. על זיכיון לו ושהיה עות" 

ותנאים נפלאה משכורת מקבל ב״ידיעות", השבועי מדורו של 

שהמוז־ בעניינים במחאה מצייץ ולא מוזס, ממשפחת מתוקים 

פעם לו היה שלהם. בעיתון עליהם שיכתבו מעוניינים לא סים 

הערוץ של בסיפור אבן על אבן משאיר היה שלא טמפרמנט 
של והחשובים הגדולים בעניינים מזמר הוא היום היום? השני. 

המכרז עסקי כמו שעניינים הוא ההבדל והמפלגות. המדיניות 

אותם. שיחשפו אמיצים לעיתונאים זקוקים היו השני לערוץ 

כתבים עם גם יפה יסתדרו והמפלגות המדינה ענייני 

שנראו אומץ, בעלי לכוכבים זקוקים ולא הרגילות מהשורות 

בפנסיה. מייטי־מאוס כמו נראים והיום סופרמן כמו פעם 

שנקרא הזה המקצוע בתוך עמוק תקועים שאנחנו העובדה 
אנחנו הקשים. המראות את מעינינו מסתירה לא עיתונות 

תה- של בשיאו נמצאת העיתונות כי להבחין, ערניים די עדיין 
לעצור רוצה או שיכול אחד אף שאין ומכוער, קשה סחרור ליך 

לב- פעם מדי לעצור לגיטימי עניין שזה חושבים אנחנו אותו. 
שבו האוטובוס של גלגליו נתקעו מסריחה ביצה באיזה חון 

עלה לא מעולם הזה בביזנס שאנחנו ומאז נוסעים, אנחנו 
לכתוב יהיה קשה כמה על המחשבה רק מצחין. כה ריח באפינו 

עם יתמודד שתמיד מצב נגד אמיתיים מחאה דברי בעתיד כאן 

עזה. צמרמורת בנו מעבירה ממנו חזקה כלכלית מציאות 
הצלחנו תמיד לא מהיום. לא החלו שלנו הכפירה הרהורי 

כתיבה של אחר בסוג או אחר שבמקצוע לא זה אותם. להסתיר 
כמרחב העיתונות את משאירים הם בעוד צדיקים, רק התרכזו 

בע- יהיה קל כמה רואים שאנחנו אלא המושחתים; של המחיה 
כולם, את להשחית והמתוקשר, המיוחצן הצפוף, הקרוב, תיד 
לה- רצינו שלא מועדון היתה תמיד העיתונות השני. אחר אחד 
נפשות לסכנת הפך הזה המועדון לאחרונה אבל בו, חברים יות 

ממש. 

הק- בעתיד ההבדל את יעשו לא בודדים שקולות לנו נדמה 
לא המו״לים, ליד ישחק לא כלומר מהקנון, שיחרוג מי רוב• 

בעל יהפוך שורות, יישר ולא הידר ימחא לא פעולה, ישתף 
על טמבל כובע עם העיר בחוצות הנוער האתון לקול כורחו 
הדימוי עם מדי קשה אישית בעיה לנו שאין למרות ראשו. 

תדמיתית מבחינה לנו מתאים שהוא בטוחים לא אנחנו הזה, 

נש- הדרמטיים, מיסודותיו הדיון את מנכים אם גם ומקצועית. 

ודחייה קבס נפש, שאט של קשה תחושה עם עדיין ארים 

הכלכלית לישות להצטרף אלא לה נותר שלא מהעיתונות, 
אבל פרנואידים, שאנחנו תגידו השבוע. כאן שנולדה החדשה 

על נוקבת ביקורת טלוויזיה מבקרי יכתבו למשל, כיצד, 
גדול. כלכלי אינטרס כותבים הם שבו לעיתון יש שבו הערוץ 
הטל- על שבח דברי עצמם טלוויזיה מבקרי אותם יכתבו כיצד 
מובהק. כלכלי אינטרס אחד לאף אין שבה הכללית, וויזיה 
לנו ונדמה זה, את ולא זה את לא יכתבו שלא חוששים אנחנו 

מה המסך. ועל הקיר על הכתובת את לקרוא יודעים שאנחנו 

מהגג. תרדו משוגעים שם: כתוב שם? כתוב 

השבוע  28.5.1993 /התשנ״ג בסידן ח׳  /ו׳ יום   8חדשות 



מיברג ורון 

 7/7/7Zעיתונאי דוגמה: שמענו השבוע 

בה  7;דלעשות היה שאמור סבר הוציא 

עיתוני משני אחד עס סרס רעש,וניהל 

בעצלתיים התנהל המוים הערב. 

הערב עיתון של שהבעלים מסוימים,עד 

של המתלבט למרל צלצל המתוודה 

הסתור את  ;77377בוא לו, ואמר העיתון 

היה ובך ממנו. עונים לא ששנינו ונתליס 
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