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ע למראה פ ב העוסקים בישראל, והמוסדות הגופים ש
............. תאונות־הדרכים, במכת במלחמה הזרקורים אורות ומול תרועות

, אלא אינה הזאת הרעשנית שהעסקנות המחשבה, לפעמים עולה / 
 בכך, מהעוסקים ניכר חלק לגבי שכן בהתגלמותה. הצביעות

 היא בה, הכרוך כל על המלחמה, עצם בלבד. שולי עניין הוא התאונות שיעור הורדת
העיקר. עבורם

 שנים מזה זה. בנושא משטדת־ישראל של חלקה לגבי הדברים אמורים במיוחד
 בכל משטרת־ישראל מצד פעולה שיתוף כל היעדר על זה, במדור גם מתריעים, אנו
 חוזרים אנו אותו המידע, תאונות־דרכים. על ועובדות פרטים בפירסום שקשור מה

 לשם לא גם שלנו. האישית הסקרנות לסיפוק לנו דרוש אינו מהמשטרה, ומבקשים
 כדי לו זקוקים אנו אחרים. במקרים לטעון שאפשר כפי סנסציוניים״ ״פירסומים

בתאונות־דרכים. במלחמה העיתונות של בתפקידה לבו שנראה מה את למלא
 מה בהגה. האוחזים לגבי ביותר מועט ערכם הסברה, ודברי תוכחה מאמרי

 שוטרי־תנועה, של דו״חות ומאה משרד־התחבורה של פלאקטים אלף יעשו שלא
 התמונה אבל אחר. למישהו שאירעה תאונה של אחת מזעזעת תמונה לעשות עשויה
ניתוח של יעילותו כי הוכח כבר בעולם רבים במקומות .מספיקה. אינה בלבד

בתל־אביכ תאונת־דרכים
? הקטל את לחסל איכפת למי

 מראה יחד. גם האחדים האמצעים מכל יותר גדולה היא הרתעה, כאמצעי ׳תאונה,
 והסברי התאונה אירעה בה הדרך על עדויות הנפגעים, סיפורי הרוסות, מכוניות
 עשויים נהג, כל של במוחו נחרתים אותה, למנוע היה ניתן בהם הדרכים על מומחים
דומים, למצבים שיקלע במקרה תת־הכרתיים מותנים רפלקסים בו להפעיל
 לפירסום משטרת־ישראל של סיועה את לקבל כדי בעבר שעשינו הנסיונות כל

 וצלמי כתבי כאשר פעם, מדי אטום. בקיר נתקלו תאונות־דרכים, על וקבוע עקבי
 לעשות שניתן במידה עליהן מדווחים הם בתאונות, בדרכים נתקלים הזה העולס

זה). בגליון כתבה (ראה המשטרה. של עזרתה ללא זאת
 על השוטף הדיווח לחשיבות אטומים משטרת־ישראל ראשי כי ראינו כאשר

 יעקבי, גד שר־התחבורה, סגן למשרד־התחמרה. פנינו בהן, למלחמה כאמצעי התאונות
 עזרת את מיד הציע הוא מהרעיון. התלהב זה, בנושא אבנרי אורי שוחח עימו

 בהשגת הזה הטולם לכתבי לסייע אריכא, יצחק משרדו, לאיש הורה ואף משרדו
תאונות־הדרכים. על קבוע מדור לפרסם כדי להם הדרוש המידע

 הטוב רצונה העדר מול חסר־אונים עומד משרד־התחבורה גם כי מסתבר אבל
 בידי רק בתאונות. המלחמה על המופקדים הגורמים אחד שהיא מישטרת־ישראל, של

 רק וכתובותיהם. בה המעורבים שמות התאונה, על הפרטים כל מרוכזים המישטרה
 עשרות של והנפגעים, המכוניות צילומי כולל המדוייקים, הנתונים המישטרה בידי

 מישטרת־ישראל אבל שבוע. מדי הארץ ברחבי המתרחשות הקטלניות התאונות
דבר. אודותיו לדעת לציבור שאסור סודי, אוצר כעל זה חומר על שומרת

 אריכא ושוב. שוב למישטרת־ישראל אריכא, יצחק של המלצותיו בצירוף פנינו,
 את להם ולהסביר בכירים מישטרה קציני כמה אצל השפעתו את להפעיל ניסה עצמו

 •שהתשובה לפני לא אבל מוחלט, בסירוב נתקלו הבקשות כל הפירסום. של חשיבותו
מישטרת־ישדאל. של ביורוקרטיים בצינורות התמהמהה הסופית

 פעולה לשתף סירובה את לנמק כדי מישטרת־ישראל נאחזת בה הרשמית הסיבה
 דוברי לטענות סוב־יודיצה. היא: תאונות־דרכים, על מרתיע חומר בפירסום ולסייע

 אודותיה מידע כל ולכן מקרה־בטרם־מישפט בבחינת היא תאונה כל המישטרה,
התאונה. אירעה לדעתם איך בתאונה המעורבים סיפורי כולל חסוי, הוא

 מלעיטה בו המפורט במידע כשנזכרים במיוחד ואווילית, מגוחכת טענה זוהי
 ברור בטרם עוד תופסת, שהיא סלילי חשוד כל לגבי העיתונות את המישטרה

 עקום הגיון אותו לפי למישפט. להביאו כדי ראיות מספיק נגדו לצבור תצליח אם
 של דינם שיחרץ לפני• שנשדד, בנק מנהל של סיפורו את לפרסם לעיתונים אסור

 נוכחים שהיו אנשים של עדויות לפרסם גם ואסור סוב־יודיצה! שזה מפני השודדים,
לדין. מובא ולהיות להיתפס עשוי עוד שהחבלן מפני המרכזית, בתחנה חבלני בפיגוע

 בטיעון ההיאחזות על ׳ולהתגבר המישטריה של סיועה את להשיג אחרון במאמץ
 סגן־ המישטרה, של הארצי המטה דובר את לשכנע אריכא יצחק ניסה פורמלי,

 תבור המישטרה. של עזרתה ובחשיבות הנושא של בחשיבותו תבור, חיים ניצב
 הזה העולס פירסומי את בפניו שהציג שחק, אבי המערכת, איש עם להפגיש הסכים
המדובר. במה לו להמחיש כוונה מתוך תאונות־הדדכים בנושא בעבר

 במקום להחליט יכול אינו אך מאוד, לו נראה העניין כי הודיע בתיק, הציץ תבור
 על למערכת להודיע לבקשה הצטמצמה הכתב של כשבקשתו גם תשובה. ולתת

 יכול לא התרחשותם, אחרי מיד למישטרה, מדווחים עליהם תל־אביב, באיזור תאונות
לדבר. להתחייב תבור היה

 החלטת את תבור מסר תשובה, לקבלת טלפוני לחץ של וחצי שבוע אחדי
סוב־יודיצה.״ זה ״אי־אפשר. :המישטרה

מוחלטים, במיספרים זאת למדוד כמובן אי-אפשר
יש בכבישי המתרחשות מתאונות־הדרכים כמה אבל
 ראשי של מצפונם על מונחות להיות צריכות ראל,

מת־ הם כאשר אצבע לנקוף מוכנים שאינם המישטרה, ̂ז-רו <ווזרוי1י ו<■1ו8■ו<ו ̂רייית!ל-רי״_תריד•1-ביד*3_*,ריוזדררו . ,•״4זז


