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בשי כי העלתה, דיקתי ף*
■ • /  הבדואי ,זעקת של זה דור /

 האיזור בתל־מלחתה/ הפינוי נגד
ביטחו לצרכים לשמש המיועד

 הטעתה ישראל, של חיוניים ניים
סי זהו הציבור. את הטלוויזיה

 שעשתה מזה בהרבה חמור לוף
 צילומי הראתה כאשר הטלוויזיה

 בכפר בגורן העובד מיסכן, ערבי
 ״נסללת, ששם באמתלה רוג׳ייב,
 אילון־ להתנחלות דרך כביכול,
מורה.״

 בשבוע כתב האלה הדברים את
ה תחת במעריב. דן אורי שעבר
 תקף הטלוויזיה״ ,״עלילות׳ כותרת

 במבט, שהוקרנה כתבה בחריפות
ההצ בכנסת התקיימה שבו בערב
 מתל- הבדואים פינוי על בעה

במ להקים כדי שבנגב, מלחתה
בכתבה צבאי. שדה־תעופה קום

 לשם לגיה, באיזור אדמות קיבלו
 חסן גם מתגורר שם מכבר. עברו

 הרחק לא אל־צנעה, איבראהים
לח מרוחק באיזור להב, מקיבוץ

הע ,הבדואי מתל־מלחתה. לוטין
 קיבל הטלוויזיה מסך מעל שוק׳
 לעיבוד קרקע של דונמים מאות

ממינהד־מקרקעי־ישראל.
 הזה הדובר היה לפחות, ״אילו,

 בתל־מלח־ הכתבה לצורך מצטלם
 הראיון גם אבל דיינו. — תה

 שאינו לגיה, באמור נערך איתו
 בתל- המריבה׳ ב,שטח כלל נכלל

 השידור שהתיימר כפי מלחתה,
הצופים.״ את להרשים

 בפירוש דן מאשים בהמשך
וב בהטעיה הטלוויזיה את

נע דומה דבר כי וטוען סילוף,
 רוג׳ייב. הכפר על בכתבה שה

תשומת־לב את שהסבו ״למרות

ה בסילוף הטלוויזיה את האשים דן אודי ובהטעי
!התנצלות הכחשה נידסום תובע יבין חיים ואילו

 וש- מסולפת, היתד, הכתבה כי
של אחרי הציבור. את היטעתה

 השר, של טענותיו את שמע פיד
ישי יפנה שגציב־המים הציע הוא
 מחלקת־החדשות, מנהל אל רות

טע את לפניו ויציג יבין, חיים
הענייניות. נותיו

טל התקשר אכן בן־מאיר מאיר
 הטלוויזיה איש יבין. עם פונית
 טענותיו את המים מנציג ביקש

 אותן לבדוק שיוכל כדי בכתב,
 לו ולהודיע לאחת, אחת לגופן,

 הסכים, בן־מאיר מסקנותיו. את
 בכתב הטענות את שישלח אמר

בהקדם.
ב פורסמה דן אורי של כתבו
 הטלפונית השיחה אחרי מעריב

 שמיס- ולפני ויבין, בן־מאיר של
 נמסר בן־מאיר של הטענות מך

 קיבל כאשר זמן, כעבור ליבין.
 בן- של המיסמך את לידיו יבין

הטע כי לגלות נדהם הוא מאיר,
 חזרה מהוות במעריב דן של נות

 בן־ שהעלה הטענות על מדוייקת
הכתבה. על מאיר

ל יבין התייחס לא זה בשלב
לב העדיף הוא זו. בולטת עובדה

 לגופן. הטענות את תחילה דוק
 כתב את לשיחה זימן זה לצורך

ש טלר, עופר בנגב, הטלוויזיה
 תל- על הכתבה על אחראי היה

צול־ הכתבה כי טען טלר מלחתה.
וידיד דן כתכ

!״בעצמי ״בדקתי

הטלוויזיה ״עלילות״

 העשוק״ ״הבדואי
 מתגורר אינו
מלחתה בתל

 כשבוע בטלוויזיה שרואייל העשור,״ ״הבדואי
 הבדואים פינוי נגד לב ר,ודעת בזעקה ויצא שעבר

באזור. כלל מתגורר אינו מתל־מלהתה,
הבדו של מחאתם את להציג שהתיימרה הכתבה, גם

 בתל־מלחתה, כלל צולמה לא הצפוי, הפינוי על אים
דן. אורי ״מעדיב״, סופר שערך מבדיקה מתברר

״מעריב״ של הראשון בעמוד המריבה כתב
!״שם היה לא ״הוא

הב בעיות הוא נושא־הכתבה כי
הקר בעיות כלומר, בנגב, דואים

הב פינוי היה העיתוי והמים. קע
 הכתבה אבל מתל-מלחתה, דואים

 המצב. של כוללת תמונה הביאה
שב התנאים את גם צילמנו לכן
הסת ולא הבדואים, חיים הם

 נגד טענותיהם בהשמעת רק פקנו
הפינוי.״

דרישה
להתנצלות

 של טענותיו את בדק בין ר
במ כנכונות. אותן ומצא טלר

כת פורסמה מאז שחלף הזמן שך
 שהוגש ומאז דן אורי של בתו

 וראו חזרו בן־מאיר, של המיסמך
 מיל־ טלר, עופר של הכתבה את
 הוועד יושב־ראש גם ליבין, בד

הפרו רשות־השידור, של המנהל
 לפיד המנכ״ל ירון, ראובן פסור

 לפיד אחימאיר. יעקוב מבט, ועורך
 פגמים למצוא אמנם ניסו וירון

עם ■להסכים נאלצו אך בכתבה,

המיסתוד■ הבדואי
 העוול את שגולל בדואי, רואיין

בהמ לבדואים. לדבריו, שנעשה,
הח התנאים צולמו הכתבה שך

 בדואים עדיין חיים שבהם מורים
 באר צולמה השאר בין רבים.

 שטה שבתוכה מעופשים, מים של
צפרדע, לה

 שהחלה בכתבה טען דן אורי
ושנמש מעריב של הראשון בעמוד

שע ״בבדיקה פנימי: בעמוד כה
 שהצילו- רק שלא נתגלה, רכתי
 לא דראמתי ראיון באותו מים

 אלא ביר־מלחתה, איזור את הראו
לה שנבחר העשוק׳, ש,הבדואי

 וש־ ביר־מלחתה לתושבי פה יות
 אינו מהם, כאחד עצמו את הציג
 אל־צנעה, איבראהים חסן אלא

 אל- קודריאת משבט ידועה דמות
 היה המקורי מושבו שמקום צנעה,

תל־ערד. באיזור
הם בני־השבט של בקשתם ״לפי

 הזאת לפבריקציה הטלוויזיה אנשי
 ״חלף דן, כותב ה,חדשות׳,״ של

 מצאו לא ואנשיה ימים, שבוע
 את לציבור ולהסביר לחזור לנכון

הכ של זה חלק שלפחות האמת,
 וכי בתל־מלחתה, צולם לא תבה

משם.״ כלל אינו בדואי אותו גם
 צולמה היכן

הכתבה!
אג־ תשומת־לב את היפגה

 למחרת ף לעניין הטלוויזיה שי 1 ■■
 אריק התקשר הכתבה שידור

 רשות־ מנכ״ל אל עצמו שרון
ומ לפיד, '(״טומי״) יוסף השידור,

 טען שרון השידור. על בפניו חה
המ בן־מאיר, מאיר שנציב־המים,

 ■במישרד- תפקידיו במיסגרת טפל
לו הודיעו בבדואים, גם החקלאות

 כי בתוקף והכחיש בתום־לב, מה
 סילופים. או הטעיות בה שורבבו
באזו רק הכתבה את ״צילמנו

 הדיון יום באותו נסב שעליהם רים
 ״אי- ליבין. טלר אמר בכנסת,״

 תל־מלחתה. את כללו אלה זורים
 הופקעו שם אל־לגיה, ואת עצמה

 לבד שכונה הקמת לצורך אדמות
המ בשני היינו תל־מלחתה. פוני

 וראיונות צילומים והבאנו קומות
 רק צילמנו כי לטענות משניהם.

כל אחר במקום או באל־לגיה
 כתל- כך אחר הצגנו שאותו שהו,

שחר. כל אין מלחתה,
 אמנם בכתבה שרואיין ״הבדואי

מנ הוא אבל מתל-מלחתה, אינו
שב הבדואים בקרב ידוע היג

להש על־ידם נבחר והוא נגב,
 עימו הראיון טענותיהם. את מיע

 נראה כשברקע בתל־מלחתה, צולם
הוא המקום, של הנוף בבירור

 בני־ של לבעיות ורק אך התייחס
 במהלך לפינוי. המועמדים המקום
 הופיעה בטלוויזיה הראיון שידור

 לתמונה, מתחת כותרת המירקע על
 כך הבדואי. של המלא שמו עם

 להסוות ניסינו כאילו שהטענות,
חס הן כאחר, ולהציגו זהותו את

בסיס. כל רות
 הכתבה עברה זה ראיון ״אחרי

המ הבאר צולמה שם לאל-לגיה,
ל האדמות, הפקעת בשל עופשת.

 מ־ למפונים העיירה הקמת צורך
 אל־לגיה גם הוזכרה תל־מלחתה,

 הצילומים היו לכן בכנסת. בדיון
 הבעיות לחלוטין. אותנטיים שם
 עם יחד מוזכרות אל־לגיה של

 בעתירה תל-מלחתה של הבעיות
ה כל הבדואים. שהגישו לבג״ץ,

שקו מה על תמונה נתנו צילומים
בשטח. רה

בפירוש נאמר כך על ״נוסף

 של ש״ההשמצות ואחימאיר יבין
מוצד אינן דן ואורי בן־מאיר

קות.״
 שלפיד יבין תבע זאת בעיקבות

 פיר־ מעריב'ויבקש למערכת יפנה
 באותו , והכחשה, התנצלות סום

פורס שבהם הגודל ובאותו העמוד
 הסביר יבין דן. של הכתבה מה
העוב את בחומרה רואה הוא כי
 מצטרף מעריב כמו שעיתון דה

 עוב- על שלוחות־הרםן להתקפות
 לאופנה. שהפכו די־הטלוויזיה,

 מחלקת־החדשות, המנהל לדברי
לעוב גיבוי לתת הטלוויזיה צריכה

 גסות. להתקפות החשופים דיה,
האפ גם הועלתה השיחה במהלך
 תביעת- תגיש שהטלוויזיה שרות
 הצהרון יסרב אם מעריב, נגד דיבה

 ההתנצלות. את לפרסם
 כמו — יודעים הטלוויזיה אנשי
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