
ד" מו עי החו הופך שבה הפעולה — ״
 לעמוד. והמצוייר המצולם הכתוב, מר

נע זו עבודה ושירטוטו. העמוד תיכנון
ה וזהו המערכת, במישרדי אצלנו שית
 במעמד העיתון. הכנת של המכריע שלב

 לכתבה, שייכנסו התמונות נבחרות זה
 כותרת־ הכתבה, כותרת סופית נקבעות
 וכר. לתמונות הכותרות שלה, ד,מישנה
 שהיא כפי הכתבה, עיצוב זהו למעשה
 אחראי העימוד ביצוע על אליך. מגיעה
הגראפי״. ״העורך או העימוד״ ״עורך

המו הפסוק זהו אצלנו — ״פתיח״
לכו מעל לרוב גדולות, באותיות פיע

 בקיצור לך להגיד שבא העיקרית, תרת
ה לקריאת אותך ולמשוך העניין, במה

משתמ אנחנו עצמנו לבין בינינו כתבה.
האנג המיקצועית במילה כלל בדרך שים
״ליד״ — לית

 ?$)11£\?1(נ אנגלית מילה ״ספרד״,
 גבי על כתבה של פריסה — ׳שפירושה

 בה משתמשים אנחנו לפחות. עמודים שני
 בישיבת־המע־ אומרים כשאנו זה. במובן

 ״ספרד״, תהיה מסויימת שכתבה רכת
אחד. מעמוד יותר שתתפוס היא הכוונה

ה״ מגי  עיתון, בכל כמו אצלנו, הוא ״
 שסודר החומר על העובר האשה או האיש

 והמחזיר השגיאות את המסמן במכונה,
 הראשונה״. ״ההגהה זוהי לתיקון. אותו

כ לרוב השנייה׳/ ״ההגהה באה אחריו
 ש־ (אחרי ״מעומד״ כבר הוא שהעמוד

 הנייר, גבי על במערכת נעשה ה״עימוד״
 צירוף על-ידי בפועל, בדפוס נעשה הוא

 וכד, הכותרות שורות־העופרת, הגלופות,
הל וכן הסופית), בצורתו העמוד ונוצר

 להיות אמור שהוא הסופית, להגהה עד אה,
(בתיאוריה). שגיאות בלי

 הנושא האדם הוא הדפוס״ ״עורך
ה לכל המערכתית האחריות את אצלנו

 את עורכים שאנו מאחר בדפוס. מתרחש
 במערכת, האחרון, לפרט עד החומר, כל

 לעורך־הדפוס נותר לא ״העימוד״, בעת
 להקפיד אלא עורכת־דפוס) זוהי (אצלנו

 גם תתמלאנה המערכת שהוראות כך על
תי ביצוע פעם לא מחייב זה למעשה.

 חומר קיצור האחרון: הרגע של קונים
 או לו, שייועד למקום להתאימו כדי

מטרה. אותה למען החומר הארכת
התצ הם (הדפסי־מגע) ״קונטקטים״

בגו על-ידו שהודפסו הצלמים, של לומים
 אחרי (נגטיב), התשליל של הטיבעי דל

 ראש־המערכת, או העורך הסרט. פיתוח
ה על אחראי שהיה הכתב גם ולפעמים

ובוחרים ה״קונטקטים״ על עוברים כתבה,

ש...״ ״מעניין או ש...״,
ממיל ״יותר במקום ממיליון״ ״למעלה

יון״.
״כדי״. במקום מנת״ ״על

לעי בסיטונות חודרים אלה ביטויים
 רוצים שהכותבים מפני לא — תונים

 בבית- למדו שלא מפני אלא להצטעצע,
שגד ככל אחרת. שפה ה״עברי״ הספר

 גדל כן (והאחרת), הלשונית הבורות לה
 ולכתוב לדבר הבורים של הפנימי הצורך

 בורים על רושם העושה מנופח, בסיגנון
אחרים.

 הזה בהעולם הכיתוב על האחראים
 לעיתים אך המישמר, על לעמוד נדרשים
עי תחת גם המשובשים הביטויים עוברים

 הוא המרגיז הדבר וחבל. הפקוחה, נם
ה מפני לעמוד קשה מקום שבאיזהשהו

מקום. לכל חודר שהוא בגלל מבול,
כיתוב
ושיכתוב

 לשפה. הוא אף הנוגע אחר, וכעניין
העי עורכי אל פנו האוניברסיטה מוסדות
למענם להגדיר בבקשה אלי, וגם תונים,
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כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות: . בע״מ ״גד״ הפצה . אביגדור

 בעייה. לנו יש באיזשהומקום
 ״באתשהומקום״. :הבעייה של שמה

 הטלוויזיה מצלמות לפני בחורה עומדת
ש באיזשהומקום מרגישה ״אני ומגלה:

״ לעשות צריכה אני שהו...  מ
 בנפשי בלבי י היכן מקום? באיזשהו
 יאה שהצינעה באיברים בראשי ברגליים?

? להם
 היא מקום. לשום התכוונה לא כי ברור
איכשהו מרגישה ״אני :לומר ביקשה

״ לעשות צריכה שאני שהו...  מ
 עתה השוטף הזה, הביטוי צץ מניין

 יודע. השד ולרוחבה? לאורכה הארץ את
 עיתים הצצים ביטויים, מאותם אחד זהו

והיגיון. סיבה בלי לבקרים,
 ״בגלל

״ . ♦ ♦ ש
 לעמוד נדרש הזה העולם כמו עיתון

 המשבשות אלה, בצורות ולהילחם בפרץ
באמ פועל כלי־תיקשורת כל השפה. את

 כלי־תיק- כל עוסק במילא מילים. צעות
 ביודעין, אם השפה, בעיצוב חשוב שורת

ביודעין. שלא אם
 כתוב יהיה הזה שהעולם רוצים היינו

 בלתי־ ,שוטפת מדוייקת, פשוטה, בעברית
 ובלתי־משו־ נקייה שימושית, מצטעצעת,

 הוא אך פשוט, כדבר נשמע זה בשת.
כזה. מלהיות רחוק
 שיבושי- יוצרת חדשה שיכבת־גיל כל

 כל בה ואין טיבעית, תופעה זוהי לשון.
 כי אומרים הסוציולוגים כשלעצמה. רע,

 כל של הפנימי הצורך מן נובע הדבר
 מעין ליצור מקודמיו, להיבדל שנתון

 לעצמו לקבוע כדי משלו, שפת־סתרים
עצמי. ביטחון לו המעניקה עצמאית זהות

לפע ? אלה שיבושים של גורלם מהו
 ומעשירים החייה, בלשון נקלטים הם מים

 שמריה. על קופאת אינה השפה אותה.
 המתאימים יסודות וקולטת מקשיבה היא
 ״אכל אותה״, ״לשחק כמו ביטויים לה.

 יפה, נקלטים דומים ופסוקי־סלאנג אותה״
 ימים. לאורך מעמד יחזיקו כי וייתכן
פסו מצויים בתנ״ך גם הכל, ככלות אחרי
 ושהפכו סלאנג, בשעתו שהיו רבים קים

השפה. של נכסי-צאךברזל בינתיים
 שיבוש, אלא אינו השיבוש כאשר אך

 בלתי־ משהו השפה, גוף על גידול־פרא
 צריך הוא הרי צורם, או מגושם נחוץ,

 ייכנס שהוא אסור :דיוק ליתר להיפלט.
צי של בדרך אלא לשפת־התיקשורת, כלל
 המדבר פלוני, של במרכאות, ישיר, טוט
כד•

 שורה על זה, במדור פעם, עמדתי כבר
 מטרה להם שאין עדכניים, שיבושים של

 ביטויים ולהחליף השפה, את לסרבל אלא
מגו במילים וטובים פשוטים בסיסיים

 יותר. וארוכות שמות
:בלא־ספור דוגמות להביא אפשר
״מפני״. במקום ש... ״בגלל

 ״לא במקום מאשר...״ אחר היה לא ״זה
״ זה היה .. א. ל א

״מה או ש...״ הוא המרגיז ״הדבר
״מרגיז במקום ש...״ זה הוא שמעניין

והשבוע שנים 25 לפני :משיח משה
"מתעלף הייתי ראיתי, ״אילו . . .

 המקובלים והדפוס העיתונות מונחי את
העיתונים. במערכות

 מן כמה הנה בכך. עניין לך יש אולי
 העולם אנשי בפינו, השגורות ההגדרות

:הזה
 עורך־הסיג־ של מלאכתו — ״כיתוב״

שכתי אחרי החומר כל על העובר נון,
 כדי לדפוס, העברתו ולפני הסתיימה, בתו

 ולמנוע הזה העולם לסיגנון אותו להתאים
שיבושים.

 כאשר המלאכה, אותה — ״שיכתוב״
ב הכיתוב״, (״עורך עורך־הסיגנון אין

 לו, שהוגש החומר את מתקן לשוננו)
 כתבים יש מחדש. כולו אותו כותב אלא
 שאינם אך מידע, בהשגת גאונים שהם

הראוייה. בצורה אותו לכתוב מסוגלים

ה התצלומים מבין להגדלה. בתצלומים
 ד,״עימוד״, בשלב לבסוף, נבחרים מוגדלים

הכתבה. את ילוו שאכן התצלומים
 המרכז האיש הוא המערכת״ ״ראש

 את מחלק המערכת, עבודת את בפועל
 מדריך והצלמים, הכתבים בין העבודה

הביצוע. שלבי בכל אותם ומנחה
 ״חבוב״) עם איכשהו, (מתחרז, ״סקופ״

 את בו מקדים שהעיתון בילעדי, מידע
 במילה המושג מקור העיתונים. שאר כל

 קצרה, ידית בעל את שפירושה האנגלית
 וחומרים חיטה פחם, להעברת המשמש
 כל של חלומו היא סקופ השגת דומים.

להש מרבים הזה העזלם אנשי עיתונאי.
 אנחנו אך בשיחותיהם, זה במושג תמש

״סקופ״ הרישמי בתואר כתבה מכתירים

 בטוחים כשאנחנו רחוקות, לעיתים רק
ברא גם המידע, במהימנות גם לחלוטין
בחשיבותו. גם המוחלטת, שוניותו

עשית
המופלאים

 בגיליון להקדיש החלטנו בנקל לא
 תריסר — פסח של השני הגיליון — זה

 תולדותיהם שיחזור אחד: לנושא עמודים
.1940ב־ שנולדו ישראלים עשרה של

 להיפך: העבר. על התרפקות זו אין
ההווה. לגבי לעומק חקירה זוהי

 יצאו השכבות מכל ישראלים תריסר
 מאוויר,ם את הנציח הזה העולם לדרך.

 הם עכשיו .15 בני כשהיו וחלומותיהם
 לא או התגשמו כיצד הגיעו? לאן .40 בני

 מאוכזבים הם האם חלומותיהם? התגשמו
 את לעצמם תיארו כך האם מרוצים? או

צעירה? אז שהיתר, במדינה, חייהם
 והסכם־שלום גדולות מילחמות שלוש

 החקירה נערכה מאז הארץ על עברו אחד
חייהם? על השפיעו הם איך הראשונה.

מת הם ילדים, להם יש התחתנו, הם
מצבם? על דעתם מה פרנסים.

 האוכלוסיה כל של נאמנה בבואה זוהי
 שגדל הראשון הדור בני הישראלית,

 אחרי עצמה, המדינה בתוך ושהתבגר
 שבעזרת יתכן מילחמת־העצמאות. תקופת

עצמך. על משהו גם תלמד אלה סיפורים
 המרץ את להקדיש שכדאי סברנו
ניצ התמונה. לחשיפת הדרושים והמקום

 יעל הזה, העולם כתבת זו מלאכה על חה
תדמור.

 לאתר היתה הראשונה הגדולה בעייתה
 ארוכה, תקופה הן שנים 25 האנשים. את

ניידת. כה האוכלוסיה שבה במדינה ביחוד
 של תמונותיהם את פירסמנו כל קודם

 בולטת במודעה אז, שהיו כפי העשרה,
יתקשרו. מהם שחלק קיווינו זה. בעמוד

 חמישה לציפייה. מעבר היתה התשובה
 — ימים כמה תוך התגלו העשרה מבין
 על- זוהו אחדים בעצמם, התקשרו רובם

 את שכיוונו הזה, העזלם קוראי מכרים, ידי
 נוספים שלושה היעד. לעבר תדמור יעל

שנייה. מודעה פירסמנו כאשר התגלו
 בלעה כאילו כליל, נעלם אחד איש

הו לא הבלשות עבודת כל האדמה. אותו
 לו אין שגם נראה איננו. האיש עילה.

 שום גם השאיר לא הוא בארץ. מישפחה
במירשם־התושבים. עיקבות
 מישרד- של המחשב בעזרת נמצא אחד
משיח. משה העובד, הנער זה היה הפנים.

 תל־אביב איזור של הטלפונים בספר
 שם בעלי אנשים 15כ־ רשומים בלבד

 יש כולה הארץ בכל למזלנו, אולם זה.
 .1940 בשנת שנולד אחד, משיח משה רק
אחרים. נתונים בידינו היו לא

 המחשב של התל-אביבי במסוף קריאה
 כינרת ברחוב בבת־ים, גר הוא כי העלתה

 כי עלה במישרד־התיקשורת מבירור .3
טלפון. אין זו, בכתובת הגר משיח, למשה

 לחפש התחיל לבת־ים, הצוות כשהגיע
 העוברים־ את שואל כשהוא הכתובת, את

 רחוב על שמע לא איש אולם ,זשבים.
אחד. כל שאל ?״ ״בבת־ים זה. בשם

ש לרפואה, אחד צדיק נמצא לבסוף
 לפי הצוות נסע יתרה אמונה בלא ידע.

 שם העיר. של השני הקצה אל הוראותיו
הקטנטן. הרחוב נמצא אכן

גיל תיבות־הדואר בלוח חטופה הצצה
 טיפסו נרגשים משיח. משה השם את תה

 זה האם המדרגות, במעלה אנשי־הצוות
לא? או הוא

 נשאלה הדלת בפתח שעמדה האשה
 (כימעט בבית משה אם בקוצר־נשימה

ענ האשד, קיים.) בכלל הוא אם ושאלו
 מה ״אבל בחשדנות־מה: אד בחיוב, תה

 ממנו?״ רוצים אתם
בעי שנה 25 לפני עליו כתבו ״האם

 וכשהאשה במהירות, הכתבת שאלה ?״ תון
 לבדוק כדי עצמנו ״צבטנו בצחוק, פרצה

חלום.״ זה אין אם
 אנשי־הצוות ישבנו דקות שתי תוך
 שרבע משיח, משה מול פנים אל פנים
בקיומו. פיקפקנו לכן קודם שעה

 מחפשים מדוע ידע כבר משיח אגב,
 בגיליון במיקרה הציץ לפני־כן יום אותו.

 ובשנת־ שכנה, בידי שהיה הזה העולם של
הת ״כמעט עצמו של בתצלום מבטו קל

!״ עלפתי
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