
 אנשי- ד,ם אלה כי לנחש אפשר הגדר.
 מצבם מאשר יותר קשה שמצבם המושבים,

קי היה ושמצב־רוחם ,אנשי־ד,קיבוצים של
יותר. צוני
 האלה, הפנים מן אחד בכל סיפור יש

המפגינים. מן אחד כל של ובתנועתו
 המפגינים, של שלט־הענק נראה מאחור

 וסביבו מטרים, עשרות כמה של ברוחב
הארץ. קצות מכל שבאו ממפגינים חלק

רדיו, טלוויזיה;
שבועון יומון, ^

 ניבאו בעולם, הטלוויזיה נולדה כאשר
המצולמת. העיתונות של סופה שזהו רבים

 התצלום יכול איך הכל, ככלות אחרי
 בכתבת־החד־ להתחרות בעיתון הסטאטי

 את התנועה, את התופסת המצולמת, שות
הפעולה? את המשתנות, הבעות־הפנים

 אלה נבואות כי והסתבר שנים, עברו
 אך לטלוויזיה, עצום כוח יש מוטעות. היו
הסטא תצלום־החדשות את הפכה לא היא
 אמצעי־ שני הם אלה להיפך, למייותר. טי

זה. את זה המשלימים דיווח,
המת בתצלום למשל, הסתכל־נא,

המהו באמצע צולם הוא זה. בעמוד פרסם
הס כאשר הכנסת, בשערי הגדולה מה

בית־ד,מחוקקים. על החקלאים המוני תערו
 בטלוויזיה. גם בהרחבה צולם זה מאורע

 הישראלית הטלוויזיה של לחדשות במבט
 מוצלחת היתד, שלא כתבה, לו הוקדשה
 שצופה ומי עיתונאית. מבחינה במייוחד

באו לחזות היה יכול הירדנית, בטלוויזיה
 בכתבה בצבעים, בשנית, מאורע תו

הזרים. הצוותות אחד על־ידי שצולמה
 תחושת את לצופים העניקה הטלוויזיה

 את המתיזים השוטרים את ראו התנועה.
הזו המפגינים את הזרנוקים, מן המים

לפעולה. שיצאו הסוסים את עמים,
 מה לעשות יכלה לא הטלוויזיה אולם
 עמוד גבי על שהופיע אחד, תצלום שעשה

 ):2219(הזה העולם של האחרון בגליון שלם
 של הסוס עם שהתנגש המפגין תצלום

 אם — התנועה הקפאת דווקא השוטר.
 הרגע של הסטאטיות :כך לאמר אפשר

 הרגע של הדינאמיות הקפאת 1א הדרמאתי,
 את לחוש לקורא מאפשרת — הסוער
המאורע. חוויית

 דריסתו בסוס, המפגין של ההיתקלות
 במאית זה כל — ופציעתו הסוס על-ידי

 נקודת־המיפנר, את היוו — שנייה של
 שני את שיכנעו הם הפגנה. אותה של

המא את להפסיק השעה שהגיעה הצדדים
ששל מאורע רגע לאותו עד שהיה מה בק.
דראמה. הפך שימחת־הקרב בו טה

המצ זאת. לקלוט יכלה לא הטלוויזיה
היטב. זאת תפסה ה״סטאטית״ למה

 עופות
מתים ^

 ויש דיווח, של עוצמה יש לטלוויזיה
 כלי־תיקשורת כל לגבי הדיו הוא מיגבלות.

שבועי. או יומי אחר,
 חדר־השינה תוך אל מביאה הטלוויזיה

 את המאורע, את שלך חדר־האורחים או
 היא אין אבל הבלתי־אמצעית. ההתרשמות

 המשמעויות את הרקע, את לד לספק יכולה
כורחה. בעל שיטחית היא החבויות.
 כוחו, בכך הקולות. את לך מספק הרדיו

 לך לספק יכול הוא מיגבלתו. גם ובזה
מכ שזהו מכיוון אך מסויימת. פרשנות גם

 הוא אין עצומה, במהירות העובד שיר
 מאשר יותר עוד — הרדיו להתעמק. יכול

 — יותר מסובכים שתהליכיה הטלוויזיה,
 וצמוד הזמן עם מטורפת בתחרות נמצא

בעו דקות תוך מפיץ הוא עצמה. לחדשה
לפני שקרה מה מתרחש. מה כולו לם

תצ על משתהה שלך העין כאשר
 את לתפוס כדי זמן לה דרוש טוב, לום

פרטיו. כל את ולקלוט משמעותו מלוא
ה כל ישנם כאן המתפרסמת בתמונה

מו הארץ על מאורע. אותו של מרכיבים
המפ על-ידי שהושלכו מתים, עופות נחים

 מ־ כמה עומדים המצלמה קירבת ב גינים.
 ובמגינים, באלות חמושים שומרי-הכנסת,

עג (שלג? בתחמושת מגואלים כשהם
 ל״ לב שים־נא עליהם. שהומטרה בניות?)

 לך, לדמיין יכול אתה שלהם. הבעות־הפנים
 איש-המיש־ שאומר הדברים את פיהן, על
 השומר של לראשו לב גם שים מימין. מר

 לרגליו. המונח בעוף המביט הגדר, שליד
דיכאון. של היא הכללית ההרגשה

של הבעות־הפנים מעניינות פחות לא
הכנסת כשערי המפגינים החקלאים

הנויתום עברי משני
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ק ׳ ״
ה מאחורי העומדים אותם — המפגינים

על שטיפסו ואותם וזועמים, רציניים גדר,

מבחינתו. ״חדשות״ מלהיות חדל שעתיים
 — ערבון או צהרון בוקרון, — היומון
 שלם, יום של אירועיו את להקיף משתדל

ביו הטוב (במיקרה שעות כמה לו ויש
 הוא אך כלשהו. עומק להם לספק כדי תר)
 קטע העניין, של קטע על רק לדווח יכול
 המאורעות שרוב ומכיוון שעות. 24 של

 מרצף חלק ומהווים יותר, רב זמן נמשכים
 לוקה זה מקוטע דיווח הרי דברים, של

בחסר. בהכרח
 יש שבועון־החדשות. של תפקידו זהו

 מאורע לתאר יכול הוא יותר. רב זמן לו
 לקטע, קטע לצרף תהליך, למצות מתמשך,

ה את ליצור יותר, ארוסה בפרספקטיבה
 הקורא אדם אידיאלי, באופן השלם. פסיפס
 ראה כבר שהוא אחרי הזה, בהעולס כתבה

 ברדיו עליהם שמע בטלוויזיה, הדברים את
 לאמר צריך היומיים, בעיתונים עליהם וקרא

ה כל את מבין אני ״סוף־סוף לעצמו:
 הסיבה היתד, מה יודע אני עכשיו עניין•

 חשוב היה מה למה, גרם מה האמיתית,
המים.״ פני שעל הקצף רק היה ומה

 זהו אך בכך. מצליחים אנחנו תמיד לא
שואפים. אנחנו ולכך תפקידנו,

 נערת
האליבי

 בימים הוגשה יוצאת־דופן בקשה
בתל־איב. המחוזי לבית־המישפט אלה

 מבית- ביקש יפתח דויד עורך־הדין
 נוספת, עדה להביא לו להרשות המישפט

הצדדים. ראיות תום אחרי
אביטן, הרצל של הסניגור ציין בבקשתו

 החשובה סיידון, (״מיקי״) מיכל העדה כי
 עם יחד להעיד הוזמנה מרשו, של לאליבי

 לו סיפרה אז אולם במישפט, עדי־ההגנה כל
 לכן בחוץ־לארץ. נמצאת מיקי כי אמה

ה במועד להביאה הסניגור היה יכול לא
בחוק. קבוע

 כעת ועומד רב, זמן נמשך המישפט
 הסיכומים בעת הסופיים. הסיכומים בשלב

״האלי כתבה )2117( הזה בהעולם הופיעה
 נזכרה היתר ובין אביטך, הרצל של בי

 ושלא שחסרה, כעדה סיידון, גברת גם שם
בית־המישפט. לפני הופיעה
 קצר, זמן לפני ארצה שחזרה מיקי,
 הכתבה את קראה ביוון, ארוך מביקור
 עד במישפט. כעדה מבוקשת שהיא וגילתה

 מיוזמתה פנתה היא כך. על ידעה לא אז
 ומיקי התקבלה, יפתח של בקשתו לסניגור.

זאת. בכל תעיד

צנזורה
בכלא

:החיים מן סיפור ועוד
 אורנה הזה, העולם העולם על למנויה

 עותקי את קיבלה היא טענות. היו שחר,
 שלמות וכתבות גזורים, כשהם השבועון

 הששה אבל התפלאה, אורנה בהם. חסרות
 היא שכן בנידון, דבר לעשות בידה שאין

 נווד,־תירצה, בבית־הכלא כעת מתגוררת
עונש־מאסר. מרצה היא שם

שהס הגליונות 25מ־ אחד בכל כמעט
 חסרים היו בכלא לקבל אורנה פיקה

 בכלא השבוע אותר, ביקר כאשר דפים.
 לאורנה והתברר שפטל, יורם סניגורה,

 הזה, העולם של ותיק קורא הוא גם כי
הת לא שפטל בעייתה. את לפניו העלתה

 ושאל בית־הסוהר, למנהלת מייד ופנה עצל
 המנהלת העיתון. את מצנזרים מדוע אותה

 צינזור על הממונה הפקידה את הזמינה
מצנ מדוע אותה שאל ושפטל העיתונים,

 את מצנזרים ואין הזה העולם את זרים
 ״יש כי הפקידה, השיבה כך על הצהרונים.

רשימה.״
 בה חזרה שפטל, של תדהמתו למראה

 רשימה,״ אין ״לא, מדבריה. מייד הפקידה
 פקודת לפי מצנזרים, אנו ״אבל אמרה,

 אחרונות, ידיעות מילבד הכול בתי־הסוהר,
ולאשה.״ מעריב

ה כי גילה לביתו, שפטל חזר כאשר
 באותו אורנה של מגיליונה שנחתכו דפים
מ שהוברח המיכתב עמודי היו שבוע
 על־ידי נקראו ממנו חלקים ואשר הכלא,

 (העולם בכנסת ביטון צ׳רלי חבר־הכנסת
).2215 הזה

 ? דפים לקיצוץ הקריטריונים הם מה
 :הפקידה בפי שד,יתד, היחידה התשובה

 שהאסירה טוב שלא חומר קוטעים ״אנו
תקרא.״

ם ל עו ה ה 22203 הז


