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 אינו עיתונאי של האמיתי השכר
ה בסוף שלו המשכורת בתלוש טמון

 קיימות שיהיה. ככל גדול זה יהיה חודש,
 אף החשובות גמול, של נוספות צורות
התלוש. מאותו .׳יותר

ש מתברר כאשר היא האחת הצורה
 למעלה נכונים כתב שהעיתונאי הדברים

 הזוכות בכתבות־גילוי, המדובר ספק. מכל
לה יכול לא ״זה של מהסוג בתגובות

 הכתבה כאשר עיתונאי!״ ברווז זה יות.
 ממשלתיים משרדים השילטון, את תוקפת

 או הללו מגיבים בכירים, עובדי־מדינה או
 נכון!״ לא זה שקר. ״זה נציגיהם:

חשו עיתונאי של השניה הגמול צורת
 שהיא הראשונה, מאשר יותר הרבה לו בה

עיתו־ כאשר שלו. העיתונאי לאגו מחמאה

ש שר־הביטחון, מלישכת סטנדרטית בה
 צעד כל אולם התקבל, מיכתבם כי אמרה
 הגיע לא לפחות או נעשה, לא מעשי

לידיעתם.
 המימשל הכותרת את שנשאה בכתבה,

בהר הזה העולם גולל הגזע, טוהר למען
 סיפרה המזעזעת. הפרשה פרטי כל את חבה

ש אחרי ולבעלה לה שאירע על דניאלה
 בבוקר, 4.00 בשעה בביתם הופיעו שוטרים
 ה־ לתחנת אליהם להתלוות אותם הזמינו

:מישטרה
 אמרו ולי בחוץ, לחכות אמרו ״לחסאן

 עלי: לצעוק אבו־נור התחיל שם להכנס.
 ערבי עם להתחתן רק לעשות, מה לך ,אין

 עד שלו הדיבור סיגנון היה זה ז׳ חלאה
 10ב־ ערב, באותו אותי. שיחרר שהוא

 מההלם להשתחרר הספקתי לא עוד בלילה,
 לבית. חיילים הגיעו הבוקר, של השיחה של
 לבית. והתפרצו השכנים כל את העירו הם

 היינו כבר אנחנו — נכנסו שהם אחרי
צריכים שאנחנו לנו הודיעו — במיטה
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מישרד־הביטחץ הודעות
הודאה? או הכחשה

 הכתבה ובעיקבות עוול, על מתריע נאי
 הנתונים ואנשים זה עוול מתוקן שלו

 העיתונאי בא ניצלים, ורשע זדון למעשי
המלא. סיפוקו על

 הזוג בני על הכתבה לגבי אירע כך
 הזה (העולם חברון ליד דהרייה מהכפר

 ליד כפר יליד אל-קאסייה, חסן ).2128
 מרחר דניאלה היהודיה, ואשתו חברון,

 לאחר נישאו הם זו. את זה אוהבים בות,
 ב־ להתגורר ועברו התאסלמה, שדניאלה
 מצאה..חן לא השניים בין האהבה דהרייה.

 וסגנו. חברון של הצבאי המושל בעיני
 תוך בבני־הזוג, התעללו ופקודיהם הם

 לרשות העומדים הכלים את מנצלים שהם
לחייהם. לרדת כדי הצבאי המימשל

ש במיכתב חסן התלונן שעבר בחודש
 לנגר פליציה שלו, עורכת־הדין שלחה

 גוללו במיכתב וייצמן. עזר הביטחון לשר
תל שהזכירו תלאותיהם, כל את בני־הזוג

 לפני מסויימים במישטרים היהודים אות
תשו קיבלו אמנם הם שנים. עשרות כמה

הצבאי. המושל אצל בבוקר למחרת להיות
ב המושל. אצל היינו בבוקר ״למחרת

 התחיל הוא סגן־המושל. אצל היינו התחלה
 של ילד לגדל רוצה ,את עלי: לצעוק

 לך אעשה אני ארצה אני אם הפת״ח?
 1 מלוכלך ערבי עם התחתנת, מי עם הפלה.

 אני שפלה! זונה בעצמך ואת ז טינופת
 שנחסל או במילחמות. רק ערבים עם חי

אותו׳.״ שנהסל או — אותך
 העולם מערכת מטעם שהופנו הבקשות

 המיס־ קציני עם לשוחח צה״ל ■לדובר הזה
 חסאן של האשמותיהם הופנו אליהם של

 שלהם גירסתם את לקבל כדי ודניאלה,
 מישרד־הביטחון דובר נענו. לא לפרשה,

 של בטיפולו נמצא כולו העניין כי הגיב
צה״ל. דובר

 בהעולם הכתבה הופעת לאחר יומיים
 ממישרד־הביטחון יצא ביוני, 15ב־ הזה,

 חסאן בעניין לנגר, לעורכת־הדין מיכתב
ה שתי מילוי מהווה המכתב ודניאלה.

בהצלחה. העיתונאי זוכה בהן צורות

 האחראי בן־משה, שלמה ללנגר כותב
 במישרד־הביט־ ולפניות־הציבור להסברה

 ,22.5.78 מיום למיכתבך ״בתשובה חון:
 גורמי־המימשל בדיקתנו, שהעלתה וכפי

לרעייתו. או למרשך התנכלו לא
 ב־ אנשים בין שיחות התקיימו אם ״גם

 אלה נעשו — מרשך רעיית לבין מימשל
 מוסדות דעת על ולא אישי, בסיס על

המימשל.
 ספקות, להסיר על־מנת מקום, ״מכל

 שיחות מקיום אף להימנע הוראות ניתנו
ה ביחסים כהתערבות להתפרש העלולות
ורעייתו.״ מדשך שבין אישיים

ה ההכחשה למרות מישרד־הביטחון,
 לאמיתו מודה המיכתב, שבתחילת רשמית

 הזה בהעולם שהתפרסם מה כי דבר, של
 אישית כיוזמה זאת מסביר אך נכון, היה
 ולא לפיקודם, והנתונים סגנו המושל, של

ומישרד־הביטחון. המימשל של כמדיניות
 ההגיון, במיבחן עומדת אינה זו טענה

המו מילולית. התחמקות שהיא ספק ואין
 נציגי הם מפקודיו, אחד וכל הצבאי, של

 לובשים הם וכאשר חברון, באיזור צה״ל
 ולא צה״ל, בשם פעולתם נעשית מדים,
 על לדין מועמדים היו אילו פרטי. באופן
ש התנהגות בעוון או מסמכויות, חריגה
 צה״ל, את והמביישת קצין הולמת אינה
למע מהאחריות להתנער צה״ל היה יכול

 עשה לא עוד כל אולם הפליליים. שיהם
 אין בן־משה של ובמיכתב — כן צה״ל
 הצבאי למושל צה״ל אחראי — לכך רמז

 האישיות- לשיחות וגם ולסגנו בחברון
שלהם. כביכול
היא במיכתב האחרונה הפיסקה אולם

 השבוע בדבר העמודים של ניכר כשמיספר
 עומד והארץ טלוויזיה, לנושאי מוקדשים

עצמו. משל מוסף הקרוב בעתיד להוציא
 כי ברור, היה הזה העולם במערכת

 ויד יותר מעניינים הפכו טלוויזיה נושאי
 רשות־ הזמנת על־פי שנערכו סקרים תר.

 מדעי. באופן גם זו הנחה אישרו השידור
 את מביאים העיתונים שכל בעוד אולם
וה הסרטים סיפורי ואת השידורים לוח

 שיתאים משהו לנסות החלטנו תוכניות,
הזה. העולם של החדשנית לרוח יותר
 עמודים שני הוספנו שידור, המדור אל

הח בלתי־שווים. חלקים לשני המתחלקים
 ורכילותי קל חומר הוא יותר הקטן לק

 הטלוויזיה בבניין שקורה מה על קמעה
 במלאכה. עוסקים שבהם ובחדרי-החדרים

ומהב כלפי־חוץ נראה יותר הגדול החלק
ל אולם כלוח־שידורים, הגראפית חינה

 האחרונים בשבועיים שטרחו קוראים
הפתעה. היתד, הכתוב, את לקרוא
 לודדהשידורים את מביא הזה העולם אין

 ש- התוכניות או הסידרות. סיפורי את או
 זאת את השבוע. באותו בטלוויזיה יוקרנו
האח בעיתונים והותר די למצוא אפשר

השרו האוהדים שאין זאת, מילבד רים.
 חברי-המערכת מקרב הטלוויזיה של פים

 תוכן את לספר הראוי מן כי חושבים
 לפני התוכנית, של תוכנה את או הסרט

 אחר-כך? לצפות מה לשם שהרי הצפיה,
 לפי המחולקים הצרים, הטורים בשיבעת

 ש־ קטנים סיפורים מופיעים השבוע, ימי
״סקו בתוכם הכוללים הקלעים, שמאחרי

 לסרטים לסדרות, הנוגעים קטנים, פים״
היום. באותו שישודרו ולתוכניות

אל־קיסיה !ודניאלה מוחמד
? רשמית או פרטית התעללות

 בן־משה העיתונאי. גמול את המשלימה
 מ־ גם להימנע הוראות ניתנו כי מגלה,

מפק ימלאו אמנם אם אישיות.״ ״שיחות
מוב ההוראות, אחרי בחברון המימשל די

 אל-קיסייה, הזוג לבני שקטים חיים טחים
מטרתה. את השיגה והכתבה

 האופי על אור מטילה כולה הפרשה
 בידי המוסר שילטון־כיבוש, של המשחית

חסרת־מעצורים. שררה זוטרים אנשים
1■ ■ ■ י
 קוראי הוצפו האחרונים כשבועות

ה במוספי־ענק העיתונים, כל העיתונים,
 היה כרגיל ולשידור. לטלוויזיה מוקדשים

 אחדות שנים מזה הזה. העולם החלת
 המדור שבוע מדי הזה •בהעולם מופיע

 מאחרי הנעשה על מידע המביא שידור,
 ובמידה הטלוויזיה, על וסיפורים הקלעים

 העיתונים בין התחרות הרדיו. על מסויימת
 מוקדשים שבוע שמדי לכך הביאה השונים

 הטלוויזיה, לשידורי נייר של טונות הרבה
 מוסף או מדור כל דבר, של לאמיתו כאשר

למשנהו. דומה אחד בעיתון טלוויזיה
 חצות, עד מייוחד מוסף הוציא ה לאש

 הפך אחרונות ידיעות בלהיטון. המתחרה
למו שלו והטלוויזיה הרדיו מדריך את
וצי משובח, נייר על המודפס נפרד, סף
ובי טלוויזיה בענייני כתבות אליו רף

אח ידיעות אחרי פיגר לא מעריב דור.
 אמנם משלו. פרטי מוסף והוציא רונות

 חמישי, ביום מופיע מעריב של המוסף
 אפילו אולם המתחרה, של זה לפני יום

 שלהם המוסף כי הבינו מעריב עורכי
צבעו למוסף להפכו ומתכננים מדי, יבש

רבים חודשים כבר יוצא דבר ועשיר. ני

 ויידע בסולטי, שיתבונן מי כי ספק אין
 אותו הוא שם המופיע הכושי השחקן כי

 באנטבה דאדא אמין כא־ידי שהופיע שחקן
 חיית־ים איזו שיידע או גולן, מנחם של
 קורא מהצפיה. יותר יהנה סולטי, היא

 השחקן על עבר מה שיקרא הזה, העולם
 האחים, בסידרה המונד דויד את המשחק
 של השבועי הפרק צולם שבה בתקופה
 מישחקו. את יותר טוב אולי יבין האחים,

 של הקלעים מאחרי קורה מה שידע מי
 שמעון הופיע ומדוע החדשות, מערכת

 בוודאי הורביץ, יגאל במקום במוקד פרס
 מדריך החדשות. משידורי יותר יחנה

עי בשום כמוהו למצוא שאין זה, מייוחד
 השירות הוא — בארץ המופיע אחר תון

מק הטלוויזיה לצופי הזה העולם שנותן
קוראיו. רב

 חומר, להביא גם מנסים עורכי־המדור
ה בשני השידורים לגבי הסוג, מאותו

 נתקלים אנו כאן אולם בירדן. ערוצים
 מהארץ החומר השגת כפולים. בקושיים

כ אולם הראשון. בקושי כרוכה השכנה
 מחליטה החומר, את משיגים כבר אשר

 ברגע לשנות, פעם לא הירדנית התחנה
 למרות שלה. לוח־השידורים את האחרון,

 מנסה הזה בהעולס החדש המדור זאת,
 הקולטים האלפים עשרות את גם לשרת

ירדן. את
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