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 בבעייה לדון מרבים אנחנו האם
המידה? על יתר הפלסטינית

לפ המערכת בישיבת התעוררה השאלה
 — המערכת עברה כאשר שבועיים, ני

 העולם גיליון על — שבוע מדי כדרכה
).2179( הזה

ני חלק זו לבעייה מקדישה המוצדקים״,
מזמנה. כר

 של בשבי נפלנו שלא איפוא, לנו, נדמה
 בנושא שגם אלא פרטית, פיקס״ ״אידיאה

 בעייה, עם והתמודדנו בראש הלכנו זה
כו למדינה מרכזי נושא בינתיים שהפכה

נאותה. בצורה אותה לסקר נשתדל לה.
■ ■ ו ■ ו ו

 ראש־ עם מצטלמים אנשים הרבה
 של המבוקשים האתרים אחד זהו הממשלה.
הפי- ליד מצטלמים במצריים התיירים:

בגין וראש־ממשלה רזין צלמת
מזכרת״ לך ״תהייה

 ליד בישראל והספינכס, גיזה של ראמידות
בגין. מנחם ועם המערבי הכותל
 כלל, בדרך נערכים, אלה צילומים אבל

 הזה, העולם צלמת ואילו האורח. בקשת לפי
 ראש- עם שתצטלם בכך זכתה רזין, גילה

שלו. בקשתו פי על הממשלה
 ועידת- של האחרון ביום אירע הדבר

 בהרחבה, הוועידה את צילמה גילה חרות.
 מקום, בכל כמו סיומה. ועד מפתיחתה

 תשומת- כנערה, הנראית הצלמת, משכה
בפעלתנותה. לב

 מזצו־ בגין מנחם הופיע בוקר באותו
הישי מרומם. במצב־רוח כשהוא דת־זאב,

 ישב וראש־הממשלה התחילה, טרם בה
מעריצים. מוקף כשהוא באולם,
כשהב לצלמו. כדי אליו ניגשה גילה

 הוא אליו. אותה קרא בגין, בה חין
 שתשב והתעקש ידו, את לעברה הושיט
 אמר מזכרת,״ לך תהיה ״הנה, לידו.
 לידיו יטול הנוכחים שאחד וביקש בגין,

 הזכירה שגילה אף ויצלם. המצלמה את
 על בגין עמד להצטלם, ולא לצלם, שבאה
 התנדבה חרות של העסקניות אחת שלו.

גלופה). (ראה התמונה צולמה וכך למלאכה,
 כל- חוויות רזין לגילה יש תמיד לא

תפקידה. מילוי תוך נעימות כך
 כדי לבית־המישפט באה שבוע באותו

 קריית־ איש דיין, יוסי החשוד את לצלם
כהנא. ״הרב״ של קבוצתו חבר ארבע,
 דיין יובא בוקר באותו כי ידעה היא

 מופיע אנזישמו ובדקה מעצרו, להארכת
 דיין שהשם לדעת משנוכחה ברשימה.

 הפקידים אצל שאלה ברשימה, מצוי אינו
הבאתו. על דבר להם ידוע אם

אל גבר בשיחה התערב רגע באותו
זרו על לו תלוייה היתר■ שעניבתו מוני,

 והודיע השנייה, זרועו על ומקטורנו עו,
אמיל דיין, .של פרקליטו הוא כי לגילה

 הסיבה: לצלמו. ממנו ימנע וכי בן־אדו,
 כן ועל מיסדר־זיהוי, עוד להיערך צריך
ברבים. תפורסם החשוד שתמונת אסור

מכי עצמה היא כי לו הסבירה גילה
 וכך בטלוויזיה, משידורו דיין את רה

הנכ הפרקליט ישראל. בית המוני ראוהו
להתעקש. המשיך בד

 וכאשר דיין, של לבואו המתינה גילה
 אז אותו. צילמה השוטרים, על-ידי הובא

 עם נמנה הוא שגם הפרקליט, אליה רץ
 וניסה כהנא, ״הרב״ של ופעיליו חסידיו
 גילה בכוח. המצלמות את מידיה להוציא
 הצלמת כי לפרקליט ונסתבר עימו, נאבקה

 מלהיות רחוקה והשברירית נמוכת־הקומה
 ממצ־ להיפרד מוכנה היתר, לא היא חלשה.

נראה לשווא. נאבק ועורך-הדין למותיה,

 החשוד מידי בשיעורי־קאראטה זכה לא כי
 בן־אדו כהנא. לאנשי שהעניקם הזאב, אלי

 בנייר מנפנף כשהוא שוב, והופיע נעלם,
הצלמת. למעצר פקודה זוהי כי וטוען

 מיש־ קרב התפתח בית־המישפט באולם
 וכאילו בצד ישב עצמו דיין ממושך. פטי

 והשוטר, הפרקליט השופט, ואילו נשכח,
 כ־ ביניהם, התדיינו למיקרה, עד שהיה

בחוץ. ממתינה שהצלמת
 מישפטנים, ולדעת רב, זמן ארך הדבר

 של בסופו חסר־תקדים. דיון זה היה
 שפי, אליקים עזריאל השופט, החליט דבר

 לה ולהתיר הצלמת את לשחרר יש כי
שצילמה. התצלומים את לפרסם

 של האחרון בגיליון הופיעה התמונה
 עיתונים בכמה וגם ),2180( הזה העולם

גי של תצלומיה העתקי שביקשו אחרים,
ברצון. לכך נענינו לה.

 שנות 28מ־ בהרבה צעירה הנראית גילה,
״דב :בשיוויון־נפש לעניין התייחסה חייה,

אמרה. בעבודה,״ קורים כאלה רים
■ ■ ■

כן־אדו עורך־דין את מרגיע שוטר
ידיים קרב לאחר מישפטי קרב

ה את השאר, בין כלל, גיליון אותו
הבאות: כתבות

ה של דונם״ כל על ״עז המאמר •
סעיד. אדוארד הפלסטיני פרופסור

 תומרקין יגאל הצייר של תרומה •
 קום פלסטינית (״מדינה ״פורום״ למדור
!״)תקום
 ביר־זית, תלמידי של עדויותיהם •

שהבי המאורעות על ובית־לחם רמאללה
גדה״). (״ביש מוסדות־החינוך לסגירת או

 נושא אותו על הנדון במדור מאמר •
מגולח״). (״ראש

 זו שהתייחסות הדיעה הובעה בישיבה
 הובע הסיאה. את מגדישה אחד לנושא

 המערכת את מעניין הנושא כי החשש גם
 מרץ לו מקדישה שהיא כך, כדי עד עצמה

מדי. רבים ומחשבה
 קרה כך. זה שאין היה הדיון סיכום

 עד שהיה הפלסטיני, הנושא אחר: דבר
 בילבד, מצומצמים חוגים של נחלתם כה

ראשונה. ממדרגה לאומי נושא עתה הפך
 מעל רק ביטוי לידי בא אינו הדבר

 של בעמודיהם גם אלא הזה, העולם עמודי
 רבות שנים במשך שהתעקשו עיתונים

 עם ואין פלסטינית, בעייה ביכלל אין כי
 בקמפ-דיי- שהתחייבה הממשלה, פלסטיני.

 על הפלסטינית ״הבעייה את לפתור וויד
האנג (בנוסח שהכירה אחרי היבטיה״, כל
הפלס ״העם של בקיומו המחייב) לי,

וצרכיו החוקיות ״זכויותיו ובקיום טיני״
צפריר ציון מל תצלומו - גן־הירל, על הקרב

ביותר הטובה בצורה

 השבועון עובדי בין באלה תקריות
 בדרך מאד. נדירים הם פוליטיים ויריבים

 מבדיל הזה העולם כי הכל יודעים כלל
 ובין פוליטיות דיעות בין ברור באופן
 ״בלי של הסיסמה פי על מאורעות, סיקור
משוא־פנים״. בלי מורא,

 אינם בוודאי למשל, גוש־אמונים, אנשי
 דיעותיו, ביגלל הזה העולם 'את אוהבים

 האובייקטיביות את להעריך למדו הם אך
 מתבטא הדבר זה. בשבועון הסיקור של-

 נתקלים הם כאשר הגוש, אנשי של ביחסם
 הם אין הזה. העולם של ובצלמיו בכתביו
להיפך. אלא פעולה, עימם לשתף מסרבים

 גן־הירק על הקרב בעת גם אירע כך
 שנלווה צפריר, ציון הצלם נאות־סיני. של

הלי את בילה ינאי, יוסי לעורך־המישנה
המתנח על־ידי ונתקבל במקום, הגורלי לה

 לעלות לו הניחו הם יפות. בסבר־פנים לים
 מצבורי את לצלם המבוצר, הבית גג על

 צפריר הצליח מכך כתוצאה ה״תחמושת״.
 מאשר יותר טובה בצורה הקרב את לצלם

בגי שהופיעו והתצלומים אחר, צלם כל
 נדמה כך — עלו )2178( הזה העולם ליון
אחר. צילומי דיווח כל על — לנו
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