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 לא אחל אום או ,.אם
 שנה הפגנה היעד
 היא ההחקוממות נהרגו,

 ולא אותנטית,
תיקשוותית״

 הישוארח ,.הטלוויזיה
 ממונו, ננד, גוו היא

 נמונאות, פטריוטי
 את ותעו מסוגל שלא

ביותר׳ החשוג הסיפור

* ה ך מ ח ל הזרים, צוותי״הטלוויזיה בין מי
הח דובר־צה״ל, לבין ישראלים, רובם \ 1

 מסויימת במידה האחרונים. בשבועות ריפה
 שלה השיאים לאחד זאת מילחמה הגיעה

 אפרים תא״ל שאמר הדברים כשנודעו
הכנ של לוועדת־החינוך צה״ל, דובר לפיד,

 שצוותי- הוועדה לחברי אמר לפיד סת.
 צה״ל. בחיילי מתגרים הזרים הטלוויזיה

 שמן והוסיפו הסאה, את הגדישו אלה דבריו
רב. זמן בבר שבוערת למדורה,

הכ בשטחים ההתקוממות התחילה מאז
 מישהו לעצמם המחפשים רבים יש בושים

 להתקוממות הסיבה את בו לתלות כדי
וברצועת״עזה. בגדה״המערבית ולבעירה
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 צוותי-הטלווי- של צווארם על נתלה החבל
 ביומו. יום מדי בשטח המצויים הזרות זיות
 מארגנים ״הם נאמר, האש," את מלבים ״הם

 חיילי עם לעימותים מגיעים ״הם הפגנות."
ועוד. ועוד צה׳׳ל."

 מיר- מעל המשודרים הקשים המראות
 אינם העולם רחבי בכל קעי״הטלוויזיה

 של לתדמיתה המעטה, בלשון מועילים,
מדינת״ישראל.

 ופלאי המשוכללת האלקטרוניקה בעידן
 עוברת 20ה־ המאה שלהי של הטכניקה

 מסויים שאירוע מרגע אחת שעה רק לעיתים
 בתים במיליוני משודר שהוא ועד מתרחש,

ברחבי-העולם.

ס שבו שאירוע להניח סביר ס  חיילים מ
 חריג. אירוע אינו הערבים את נמרצות מכות

 משה על-ידי שצולם כזה, אחד אירוע אך
האמרי ה״סי״בי־אס" רשת צלם אלפרט,

 ואת המערבי העולם את הסעיר קאית
 סוערים לוויכוחים כאן גרם מדינת־ישראל,

לדין. החיילים את להעמיד הצבא את ואילץ
 איש״חדשות, הצלם, היה האירוע בשולי

 האשימו נפגע. ויצא סיקר לסקר, שנשלח
 את בו תלו ומשונות. שונות בהאשמות אותו

 חייו, על איימו המצב, להידרדרות הסיבה
האש וכהנה כהנה ועוד בנאמנותו פיקפקו

צילם. בסן־הכל, והוא, מות.
ומקלי- צלמים סובלים אלה מהאשמות

 ביומו. יום מדי הזרות הרשתות של טים
 יוצאות כשהן בעיקר כאלה, האשמות

 התנכלות מעודדות אנשי־ציבור, של מפיהם
לצלמים. פיסית
 שנים שבע כבר משמש )34(פסטמן אלי
 סובנות-הטלוויזיה ״ויז-ניוז", של כצלם

 צילומיו בלונדון. שמרכזה בעולם, הגדולה
 80ב״ תחנות־טלוויזיה 200ל־ משודרים

העולם. ברחבי מדינות
האי נשיאות איגוד כיו״ר משמש פסטמן

 הוא בישראל. לצוותי־טלוויזיה הארצי גוד
 ישיר. דיבור ובעל שזוף שרירי, נאה, גבר

בכל מיקצוען הוא מחבריו, רבים כמו אלי,




