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 בפאריס, ביותר הנפוץ הטרב עתון של הראשון העמוד על שרה של תמונתה הופיעה
שרה. לטוראית־ראשונה מאסר יום 2ב־ו עלתה זו תמונה הכותרת: תחת סואר, פראנם

החיילת. נגד הצבא שלטונות שנקטו 'החריפה הפעולה על השתוממות י של חזקה נימה בעה מנע? הה
 חייל, על מאסר להטיל זאת בכל 1

ב ^  החוקיות.״ זכויותיו ומד, החוק אומר |
 המור־ פרקליט, איתי הזכיר ■^.-•עיני,

ל מנ  נשות הסרט את צבאיים, בתי־דין ₪
 באחד הציג כאשר סנסציה, עורר זה ?ז

 צה״ל חיילות של יחידה ־,דוקומנטריים
 החיילות של צילומים הראה השאר :ין

 עירומות אף או לבושות־למחצה, .וחתן,
במיקלחת.
 אותם ולפי הגיון, אותו ״לפי הפרקליט:

 החיילות את להאשים היה אפשר עצמם, ים
 אבל מרושלת. בהופעה או צד,״ל, מדי י

 אי־אפשר כי זה. מסוג אישום סובל יה
 בחולצה הולכת היא כי על לדין ת

שלה.״ אוד,ל־ד,מגורים בתוך —
 כי אם — רב״ ״כעס שרר מיקרה
 את מצא לא הרב הכעס אולם יתר.

 אפילו חיילות. אותן של קנטרנית
 איפשר כי על דאז, צד,״ל לדובר

זה, מסוג צילומים לצלם
ר,פ־ הצבא נציגו. בהדרכת ת,

 של גליון בידה שרה החזיקה הצילום, בעתל״ל״ך הגיעה היא
האמרי לייף בעולם, ביותר הנפוץ השבועון

 אשר הישראלי לצלם לייף פנה השבוע מונרו. מרילין של תמונה שערו: על קאי.
מאסרה. ושערוריית הבחורה אודות עמודים לשני צילומים ממנו וביקש שרה, את צילם

 לם. שרה של במיקרה שקרה מה וזר,
הת הקודם, הדור בנות שלה, המפקדות

 הראשונה הטוראית ואילו רב״. ״כעס מלאו
 המעשה״. חומרת את הבינה ״לא 19ד,־ בת
ול לשרה להראות המפקדות החליטו לכן

 מישמעת על רק שומרות אינן הן כי עולם
מבי שהן כפי המוסר, על גם אלא ומישטר,

אותו. נות
ש מי כל לנחש היה יכול התוצאה את

 שרה של כליאתה עתונות. בענייני מתמצא
 הפכה אלא העניין, לכל קץ שמה לא לם

 הנפוצים העתונים עולמית. לסנסציה אותו
 העמוד על צילומה את שמו בעולם ביותר

הראשון.

הפירסום, את להגביל כדי ;יו

 ״כבוד שאלת הצבאיים ־.שלטונות
 לנקום היה צריך אחרים, עמים
 פרשת כלפי שננקטה דרך .תה

ד,מ ״כבוד שלא מתברר אבל .1.
 אחר. משהו אלא קול

★ ★ ★
? כפירסום מעוניין מי

7^ *1■■*■**<*■■**

מדוע? לפירסום. זוכה היה לא בצבא, מישהו בכך רצה
 של המעשה כי הטענה, את מקבל שאינו מי גם
 מקבל ודווקא צבאית, הוראה בשום פגע לא לם שרה

 בכללי פגיעה משום בצילומה היה כי הגירסה את
 ייתכן כיצד עצמו: את לשאול חייב הצבאית, ההופעה
זה? מסוג לפירסום יגרום שהצבא
 שרה של מפקדיה זכות את ישלול לא כזה איש

 הניראה פסק־הדין את ולהוציא למשפט, להעמידה לם
 זה, מסוג משפט בכל שנוהגים כשם בדיוק להם.

 מתחייב היה גם אז אבל משמעתית. עבירה על
 שבמיקרה אלא מפירסום. הימנעות של המקובל, הנוהג

לעתונות. האינפורמציה את לספק צבאי מקור נחפז זה
 כי מגמתית. אינפורמציה זו היתר, הצער, למרבה

 את להביא שיש כלשהם, מטעמים הוחלט, אילו גם
 לפיר־ למסור ד,הנינות כללי חייבו לפירסום, המיקרה

 תחת הצבאי. המשפט ברוח כהוזייתן, עובדות סום
האומ החיילת על בלתי־הוגנת התקפה ניתכה זאת,
 אם כי מ־שמעת, הפרת על היה לא הדגש ללה.

 כי ברור, שהיה למרות וזאת — חשוף״ ״חזה על
בבגד־ים. בצילום אלא עירום, בתמונות מדובר אין

 כי צבאית, מישמעתית היתד, לא ההודעה נימת
כביכול. מוסרית אם

★ ★ ★
כמחנה המוסר

כן * ש ת ם שי קי  הצבאית שהצנזורה במידה — מ
מושגי על אחרת בהזדמנות לעמוד — זאת תתיר 7

 בדיוק הצבא עשה לם, שרה של רה
במחי סיפק וגבוה מוסמך צבאי מקור

לולא כי המישפט. על הפרטים כל את

 חייב ברור: אחד דבר אולם החיילות, בקרב המוסר
 אחד דור של המוסרית התפיסה בין פער להיות

 חושבת 50 או 45 בת שמפקדת מה למישנהו.
 צברית שבעיני מה .19 בת חיילת בעיני לבלתי־מוסרי

 של חמתה את לעורר עלול ונאה, טבעי ניראה במדים
 או הגיל, הבדלי השונה, החינוך מפאת אם מפקדתה,
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 הנפוץ העתון מירור, דיילי של הראשון השער את לס שרה כבשה
 שרה ״מדוע בכותרת: הידיעה את הכתיר• העתון. בעולם. ביותר

פסק־הדין. את שמעה כאשר החיילת של תדהמתי על סיפר הוא




