
 על חבל המניח תליין, כמו ״זה נעשה.
 החבל, על מתנדנד וכשזה התלוי, צוואר
 קצץ הגדיר סליחה,״ התליין ממנו מבקש

ההתנצלות. את בכיר מילואים

התנצלות
משפילה

 ש• יודעים עצמם ידיעות דרכי **
 בשתיקה. להם יעבור לא זה מעשה ¥

 בל את נגדם לקומם הצליחו הם הפעם
העבי מלבד צה״ל. של הבכירה הקצונה

 כבר ישפטו ועליה שביצעו הצנזוראלית רה
 הדין את לתת חייבים יהיו הם השבוע,

אזרחי. משפטי פורום בפני גם
ה נשקלת עדיין עליון ממלכתי בדרג
 המדינה מטעם תביעה להגיש באם ברירה,

 קשת, וסילבי עורכיו אחרונות, ידיעות נגד
לאפ או צה״ל! נגד רע הוצאת־לשון על
 באופן להגיש מרשימתה שנפגע למי שר

 נגד ופרטית פלילית דיבה תביעת אישי
העיתון. ונגד קשת סילבי

 קשת סילבי ההחלטה, תהיה אשר תהיה
ה ההתנצלות פירסום בעצם נענשה כבר

 מתנצל הוא כי העיתון, קבע בה משפיל,
 המכבד עיתונאי שום רשימתה. פירסום על
 באותו לעבוד ממשיך היה לא עצמו את

כזה. בנוסח התנצלות המפרסם עיתון
 כבוד לחפש קשה סילבי שאצל אלא
ללכת. לאן יותר גם לה אץ מזה, חוץ עצמי.

זאבי ) רחבעם(..גנרי אלוף

והומטנ״ו קשת סירב׳
ידי פירסום על לא בישראל, עיתון מערכת

 כפי כתבה, פירסום על אלא עובדה, או עה
 ידיעות ״מערכת התנצלות: באותה שצויין

 של רשימתה פירסום על מצטערת אחרונות
 רשימה ר, ביום שהופיעה קשת, סילבי

 צה״ל. במפקדי כפגיעה להתפרש העלולה
 לאיש מכוונים היו לא בה והנאמר הרשימה

אלו מבין למישהו צער נגרם ואם מוגדר,
כך.״ על מתנצלים אנו הצבא, פי

 יוצאת־דופן. היתד, ההתנצלות רק לא
 היא אף היתה ההתנצלות נשואת הרשימה

 נבזות שפלות, של שיא היתד, היא חריגה.
 הרשימה, כותבת לגבי אפילו והתבזות.

 של הדיו מיפלצת קשת, (״העקרב״) סילבי
 התדרדרות זו היתה הישראלית, העיתונות

מוסרי. סיאוב של לתהום
 ברשימתה, קשת סילבי שעשתה מה כי

 של ״בצבאו המתחכם השם את שנשאה
מעשה היה קסטאניטאס״, המכסיקני החנרל

 ״בונה היה המכסיקאי, הגנרל במחלצות
 17 רק העולה ומרהיבה מפוארת מצודה
אמ יצירות בה ש״הכנים דולר...״ מיליון

במצו ש״שיכן ומפוסלות...״ מצויירות נות
מצחינות.״ טרף חיות שתי דתו

 כמעט עסקה עצמו שבוע שבאותו כיוון
מצו על בוויכוח הישראלית העיתונות כל
 ל״י מיליון 17 של הסכום ועל כפיר דת

 ועל שבה האמנות יצירות על בה, שהושקע
 היה לא בה, ששוכנו האריות כפירי שני

 כדי מפותח, אסוציאטיבי בכושר צורך
 של למפקדה מתכוונת קשת שסילבי להבין
 פיקוד בתחומי השוכנת מצודה, אותה

ה המרכז, פיקוד אלוף הוא הלוא המרכז,
זאבי. (״גנדי״) רחבעם אלוף

 של אפשרות כל ללא שהציגה אחרי
 רשימתה, של האמיתי הגיבור את טעות
 מעשי אוסף כל את לו לייחס סילבי החלה

האמיתיים והחטאים העוולות השחיתות,

 לא בהקשר מעשים לאדם ייחס הוא •
 מהרשימה, להבין ניתן למשל, כך נכון.

שעל והמרהיבה, המפוארת המצודה שמפקד
 אותה. שבנה האיש הוא מיליון, 17 תה

 בניית על ההחלטה לעובדות. מנוגד זה דבר
 בבנייה, שיושקע והתקציב כפיר מצודת

 הנוכחי הפיקוד שאלוף לפני הרבה נעשו
 הושקעו זה, לפני עוד לתפקידו. מונה

 מחנה בהקמת בהרבה, גדולים סכומים
 יעודו, את ממלא אינו הקמתו שמאז אחר,

כלשהו. פיקוד אלוף ביוזמת לא זה וגם
 אפשרות כל שוללת זו, מעין ביקורת 9

 ביטחון, אישי כלפי רצינית, אמת לביקורת
 נשוא לביקורת. הראויים מעשים בגין

 מעשים מספיק עשה סילבי של רשימתה
 שתטפול מבלי גם ביקורת, נמתחה עליהם

שקרים. של ערימה עליו
ה ח  סלי

התלייה על
 שעשתה האישי ,הליגץ מעשה הו 9
 חמורה, משמעות לו יש קשת. סילבי 1

הד כל את סילבי ייחסה לו האדם שכן
 ברשימתה, פירטה אותם הנוראים ברים
גו על המדינה מטעם המופקד איש הוא
 אדם זהו אנשים. אלפי של וחייהם רלם

אנ לשלוח סמכות לו העניקה שהמדינה
ב־ להם לעלות העלולות למשימות שים

ד1בת הראשזנה בפעם ה ת1ל נ י ד מ  צה״ל עשו■ ה
ע ו ב ת ן ל י ד ת ל ל ן1ע ת ע א צ ו ה ה ב י ל ד ל ג ב

 שנאלץ השורות רכע־־עשרה ^
ב לפרסם אחרונות ידיעות ד,צד,רון

 הראשון ביום גליונו של הראשון עמוד
 היו ״התנצלות״, לכותרת מתחת השבוע,

ב שהודפסו ביותר היקרות השורות אולי
 אלא בכסף, נמדד לא מחירן כי זה. עיתון

ובהתבזות. בהשפלה
התנצלה בה הראשונה הפעם זו היתד,

 אופי ורצח כבול־ידיים, באדם אישי לינץ׳
צד,״ל. — שלם מוסד של

 קשת סילבי בחרה רשימתה כנושא
 את לעקוף כוונה מתוך מכסיקאי, גנרל
 היא הצנזורה חוקי כשאת הדיבה, חוקי

 הבנתה שלפי הרשימה, הגשת באי עוקפת
 בטחונית. לביקורת סאטירה, להיות נועדה

שהוסווה הרשימה, של האמיתי גיבורה

 קציני ידי על אי־פעם שנעשו והדמיוניים,
 מיפלצת של דמות ציירה היא צד,״ל.

 המדינה, בכספי המועלת מיליטריסטית,
אז לטרקטוריסטים חותמת שהיא בכך

מוש מברכת עבדו, שלא שעות על רחיים
מועלים. על בפירוש, כך ומחפה, חתים

 שעוררו מעשים כמה איזכור כדי תוך
הערי רשימתה, נשוא נגד ביקורת בשעתו

שחל זוהמה, ערימת קשת סילבי עליו מה
החו בדמיונה חלקה בשמועות, נולד קה
 כל ללא אבל במציאות, אירע וחלקה לני

קסטאניטאם. לחנרל קשר

מעשה
שפל

 עליה, המקובלת האופי רצח שיטת ך*
שנפ הפתח אל בפראות סילבי קפצה *■1

ומוס תקציבי על לביקורת לאחרונה תח
שהצלי מה כל בו דחסה הביטחון, דות
ללקט. חה

טעמים: מכמה שפל מעשה זה היה
 שלא מעשים מזוהה לאדם ייחס הוא 9
בהם. חלק כל לו היה

 כפי מושחת בה הוא זה איש אם חייהם.
 את אנשים ימלאו מדוע סילבי, שתיארה

ופקודותיו. הוראותיו
האו רצח גם קיים האישי ללינץ׳ מעבר

 שסילבי לרגע נניח אפילו צד,״ל. של פי
 הרי ספציפית, לאישיות התכוונה לא קשת
 מין להימצא עלול שבצה״ל העובדה עצם

 האשמה כתב הוא שציירה, זה כמו מפקד
מפקדיו צד,״ל, כל נגד ביותר חמור

וחייליו.
 שגל- אחרי קצר שזמן לכן, פלא אין
אח ידיעות של האחרון שישי יום יונות
 הרבה הקפיצו הם ברחוב, הופיעו רונות

 הנזעמים הטלפונים מכסאותיהם. אנשים
הב אחרונות, ידיעות עורכי אל שהגיעו

 את תפסו לא עצמם הם כי להם הירו
הפירסום. חומרת

 אחרי שבעתיים, כחמור התגלה המעשה
 ידיעות של האחראי העורך כי שהתברר
 כתבתה את קרא יודקובסקי, דב אחרונות,

הד את ואישר פירסומה לפני סילבי של
פסתה.
 ידיעות לעורכי הסתבר קצר זמן תוך

 רחבה חזית מולם הקימו הם כי אחרונות,
 בכל בהם להילחם מוכנה שהיתה ונזעמת,

האח את להביא כדי החוקיים האמצעים
עונשם. על לפירסום ראים
 אחרונות ידיעות עורכי הבינו אז רק

 סליחה וביקשו התנצלו הם המישגה. את
 שרק מי מכל אפשרית, צורה בכל ומחילה

 זה במקרה שלהתנצלות אלא לעניין. נגע
שהמעשה אחרי רב, טעם כבר היה לא




