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מכתבים

ד £1/9 ? , ׳
ש המהפכני בתא ומוות מין הבהבה

 הזה (העולם האחרון בגיליון פורסמה
ה של הירצחה בחקירת זשעסקה ),1948

 בלתי אחד פרט הכילה הלר, רחל חיילת
 במים* בי השאר, בין שם, נאמר מדוייק.

 ידידה החשוד־ברצח, אחרי עיקובה גרת
 ה־ הצליחה ביכונסקי, יורם הנרצחת של

 שאחרי כך על עדויות למצוא מישטרה
 מי מזרחי, מזל בחברת החשוד יצא הרצח

 ואף רחל, של הטובה חברתה שהיתה
עימה. והתנשק התגפף

מ הידיעה את שקיבלנו היתה האמת
 המקור, את להסתיר כדי אולם אחר, מקור

במתכוון. למישטרה אותה ייחסנו
מירד הזה, העזלם גיליון הופעת למחרת

הלר ורחל כיבוגסקי
הטעתה העיתונות

 הסקופ את לפרסם אחרים עיתונאים רו
לעי מתחת והגיפופים הנשיקות של הגדול

הע פשוט הם המישטרה. של הפקוחה נה
 המכוונת הטעות עם יחד הידיעה, את תיקו
 ד,עתו־ החלה מאז מכך. הופתענו לא שבה.

 שבוע, לפני לנפח, בישראל היומית נות
 חלד, רחל החיילת רצח חקירת פרשת את

 הפירסומים בכל כימעט למצוא יכולנו
 הזה העולם שפירסם מה של ברורים עקבות

לכן. קודם זו בפרשה
 חודשיים, לפני שאירע הרצח, אחרי מייד
 הכתבה את )1939( הזה העזלם פירסם

או הפרשה. על ביותר והמפורטת המקיפה
 הישראלית לעיתונות סיפקה כתבה תה
 הפועלות הדמויות על המידע מרבית את

 והעניין בחקירה מיפנה חל כאשר בפרשה,
 שפורסמו העובדות מחדש. לכותרות עלה

 את שליוו והתמונות הזה בהעולם בשעתו
עיתוני כל על-ידי כימעט הועתקו הכתבה

 מחבק יורם ניראה שבה התמונה ישראל.
 ואשר לעיל) (ראה בחיים בעודה רחל, את

 הפכה הזה, בהעולם לראשונה פורסמה
זו. מסעירה פרשת־רצח של סימלה

■! ■ ! 1■
 הלר רחל רצח חקירת אם ברור ,לא

 אולם לשוטרים, בית־הספר בעתיד תילמד
 לעיתו־ בבתי־ספר ללמדה יצטרכו בוודאי

 בפרשה, העיתונאי הטיפול בארץ. ׳נאות
 וידידה הנרצחת של השתייכותם את שניפח

שערו של למימדים עד קטן שמאלני לתא
 של אשמתה אונו והסתה, ביטחונית רייה

 גרם מעטה לא במידה בלבד. העיתונות
 נוימן, ,אליעזר החיפאי שופט־השלום לכך

 ה־ חקירת על צו-איסור-׳פירסום שהטיל
זה. בעניין מישטרה

 יומונים, שני הפרו ההחלטה למחרת כבר
 פרטים פירסמו האיסור, את והצופה, דבר

כל זאת עשו לא הם החקירה. על מלאים
 עורכי- טעות. מתוך כמו מאומץ־לב בך

 עתי״ם של הידיעות את שפירסמו הלילה
ה את כנראה קראו לא אלה, בעיתונים

צו־האיסור. הודעת את שהכילה ידיעה,
השתי בסכר הראשון הפרץ נפרץ בכך

העיתו עקפו ורמזים התחכמויות תוך קה.
 זו היא שדווקא השופט, החלטת את נים

 שהופצו הזדוניות השמועות לגל •שגרמה
מפו סיפורים הביאו הם המדינה. ברחבי
 הזז־ שם את לפרסם לא נזהרו ורק רטים,

פירסמו. תמונתו שאת למרות שוד־ברצח,
הו למשל, שעבר, בשבוע השני ביום

 הפרטי שמו ציון תוך ממריב, הצהרון פיע
 מקוראי רבים לא אולם ברצח. החשוד של

 באותו בעיתונם זאת לקרוא יכלו מעריב
 ראה רוזנפלד, שלום מעריב עורך יום.

 לעצור הורה המפורש, השם את בדפוס
 יורם. של שמו את ולמחוק המכונות את
 הופיע הצד,רוו מגיליונות שחלק אירע כך
מחיקה. עם וחלקם יורם, של שמו עם

 הפירסום איסור יצר הזה העולם לגבי
 עשוי שהצו ידענו במינה. מיוחדת דילמה

העו אולם בבוקר. הרביעי ביום להתבטל
 נוכח בערב. ג׳ ביום יוצא-לאור הזה לם

 וברגע בית־המישפט צו של הגלוייה ההפרה
 כבר הגיעה עצמה המישטרה כי שידענו
 לבין הרצח בין קשר כל שאין למסקנה

להו הסיכון את נטלנו הביטחוני, הנושא
הרצח. בפרשת הפרטים מלוא עם פיע

ב האחרון בשבוע שהתפרסם מה אחרי
 היה קשה הישראלית, בעיתונות זה נושא

 יכול הזה העולם כמו ששבועון להאמין
 הכילה דומני, זאת, בכל משהו. לחדש עוד

 הרבה שעבר בשבוע הזה העולם כתבת
ש העובדה על שהצביעו חדשים, גילויים
רומנטי־מיני. כנראה היה לרצח הרקע

 גם אלה גילויים הופיעו למחרת כבר
 ב- הפירסום בעיקבות העיתונים. בשאר
ליי האחרים העיתונים חדלו הזה העולם

 ביטחוניות. השלכות הרצח לחקירת חס
 בכך, כרוך שהיה העיתונאי ההישג מלבד

היצ לצינון זו לכתיבה שתרמנו מאמין אני
ההמונית. ההיסטריה אווירת ול,שיכוך רים

;!דושות פדות מילחמת
 על דיו הרבה יישפך שעוד ספק לי אין
 פשוט, ההורים-השכולים־נגד-דיין. עניין

 פרה נגד קדושה פרה •של עניין כאן יש
 האמון הישראלי, והציבור קדושה, שהיתה

 לאכול איך יודע לא עוד תקדימים, על
 כימעט לה שאין הנוכחית, התופעה את

ש הקדושות הפרות בהיסטוריית תקדים
לנו.

חולון איתני, ניבה
פרועה הסתה

 כתב של למיכתבו להתייחס רוצה אני
).1948 הזה (העולם ינאי יוסי הזה העולם
 מיכתב לכתוב אינפנטילית חוצפה זוהי

 שכולים. הורים של החרוש גבם על כזה
 הכתב מצד יתירה חוכמה על מעיד לא זה

 מהן יודע אינני ובעל־האמביציות. הנכבד
 אבל ינאי, מר של הפוליטיות דיעותיו

כלל. משנה לא זה
״הש ההירים נגד חוצץ יצא ינאי יוסי

 זוג אפילו שם היד, אם לדעתי, תולים.״
 כשליבו להפגין שבא אחד, כנח הורים

 יתייצב העם שכל כדי בכך די שותת־דם,
מאחוריו.

 אינה ינאי, מר ״מחדל,״ המילה האם
האח שעל סבור אינך האם לכך? מוכרת

 תקרא אם תעשה טוב דיין, משה ״גיבור״
עמידרור,-המתפר בנימין של מאמריו את

בעיתונו). סמים
 בר־אילן, לאוניברסיטת קרוב גר אני

השכו ההורים עם להזדהות לשם והלכתי
 ש״זוהי כולם, מפי כימעט שמעתי, לים.
 גם לעלות מתכוונים הם ההתחלה.״ רק
 המערך. של ה״נחמדים״ כל השאר, כל על
 היא נגדם, והאכזרית הפרועה ההסתה רק

הפצועים. ממיפרשיהם הרוח את שהוציאה
 בני־ברק שחר, יוסף

מרקוב עד ממדקהב
 של הפוליטי פרשנו של ותיק כידיד

(ה לקרוא הופתעתי מרקום, יואל הארץ,
 סגן־ דרגת קיבל הוא כי ),1948 הזה עולם
האז המישמר במישמרות ומשתתף ניצב,

בצהלה. רחי
 השתחרר מרקוס יואל ידיעתי, למיטב

ושו טוראי, של המכובדת בדרגה מצה״ל
 הוא הזה. היום עצם עד בגאווה עליה מר
 פשוט בצהלה, בשמירות משתתף לא גם

תל־אביב. בצפון הוא מגוריו שמקום משום
תל־אביב פדני, דג

 הדרגה הודבקו דפוס טעות בגלל •
 במקום מרקוס, יואל לעיתונאי והשמירה

ישראל. נזמישטרת מרקום יגאל לסגן־ניצב ל (וביחס ן לדין לעמוד כולם לו ראים

לא־־כל־כר־שכולד. רה1ה של שאלות

הזה״ ,,השל□ של כושל מש־כת חבר אל
 להסביר, תואיל אולי ראשון, דבר
 ספק להטיל מעיז אתה חוצפה באיזה

״הו להפגין? אנשים של בזכויותיהם
שכו הורים ״לא או שכולים״ רים

 זכות לך שיש בכלל, אתה מי לים?"
להפ בעולם מישהו של בזכותו לפקפק

 להיות אפילו או להתרגז? או גין?
? ״היסטרי״

 איפה הזה! העולם דפי מעל ועוד
 ובלי מורא ״בלי שבוע: כל שכתוב

 שלו שהעורך בעיתון פגים״! משוא
 בראש והולך משתתף מתכנן, מארגן,
 ההפגנות גם האם סוף! בלי הפגנות

 נאמר אותו כשגררו אבנרי, אורי של
 ״היסטריות״, היו הן גם הכביש, על

 האדם״, סבוד לאיבוד ״סמל ״מוסתות״,
? קהיר״ בחוצות הפגנות ו״מזבירות

 שבעיניו או
 נגד הפגנות רק

כאלה? הן דיין
 כל־כך ומה
 אם לך חשוב

 היתד, ההפגנה
 או מאורגנת

 וסידרת ? לא
 שאד המופעים

 בר־ ניברסיטת
ל סידרה אילן
 ' סטו־ (בפני דיין

י ׳י5 אורחים, דנטים, י ו  1ח
 פוליטית ״הפגנה לא זה ועיתונאים!)

 הרצאה ? זה מה אלא ? מאורגנת״
 דוקטורט? עבודת מתקר? אקדמית?

 לו להדביק אפשר שבכלל משהו או
״מדעי״?? המילה את

 בדרך־ זה אוניברסיטה של רקטור
 לדייק ממינו לצפות שמותר אדם כלל

 לתפוש מסוגל בכלל אתה במושגים.
ש ממנו, לשמוע מגוחך היה זה כמה
 חופש אקדמי״?! ״חופש דורש הוא

 חלטורה בשביל מה? בשביל אקדמי
? פוליטית
אחר: דבר עכשיו

 ש״חלק אותך מפתיע כל־כך זה מה
הפו בטינתם ידועים היו מהמפגינים

 מלפני עוד דיין״ נגד והאישית ליטית
 רגע: לי תסלח יום־כיפור? מלחמת

 ותקוע מכופף היית שאתה השנים בכל
 מה דיין, של הכאריזמה לכנפי מתחת
 איבדו ישראל עם שכל לך? חשבת

 מסונוורים והם שלהם העשתונות את
כמוך?
מנ בלפי אישית״ ב״טינה רק ומה
 שנד זאת כמו אווילית, הערצה היג?
 ״אישית״? לא היא שלך, מהמכתב דפת

 מלחמות״... משלוש למעלה על (״ניצח
״אח יום־ביפור״... מילחמת ״אדריכל

לא! הקטן״...) הנופלים מספר על ראי

 אולי זה? מה אלא ״אישי״! לא זה
 דו״ח על מבוסם או ? מדעי או ? הגיוני
? ? אגרנט

 דיין כלפי חיובי ליחס רק :הקיצור
 ליחס אבל — ״אישי״ להיות מותר

מה? זה, ככה וחלילה! חם — שלילי
 ״שכל מצטערת לא בכלל־בבלל אני

 שאתח (כפי חגגו״ דיין של משנאיו
 גם כלפיו יש למשל, לי, כי כותב),

 ואני אישית, טינה וגם פוליטית טיגה
 מלאה זכות לי שיש לרגע מפקפקת לא

 להגיד גם מורא״ ו״בלי כך, להרגיש
 לא אני זה. את להפגין וגם זה את

 אבל נובע, זד, ממה לך להסביר חייבת
 את כשראיתי התחיל שזה רק, נאמר

 (״משח- לוד. את ״שיחרר״ כשהוא דיין
 היית אתה חד,!). חה, חח, רר־לוד״?!

 בהזדמנות לך כדאי אולי אז שם?
 איזה על ולברר ללכת זאת חגיגית
 אחראי היה■ הוא קטן״ נופלים ״מספר

שם?
נכון. זה בן, נהרג לא לי פעם אף

 לא בכלל שהיא שלך, ההגדרה לפי אז
״צע ולא ״פרועה״, ולא ״היסטרית״,

מר ממש העדינה השפיות — קנית״
 ״הורה־ אני — ממנה שחקים קיעה

 הייתי זאת ובכל !שלא־כל-כך-שכולה״
 מציק מה לדעת אפשר אז בהפגנה. שם
פה? לך

 בנים ששיכלו אנשים שם היו !אדוני
 — בנים שיכלו שלא אנשים שם והיו

 חושבים וגם,אלה אלה גם זאת: ובכל
 מסתדר לא מה אז !דיין על דבר אותו

כאן? לך
תש מישרד-הביטחון(דף שדובר זה
לעי שהדליף הנ״ל), הזה העולם קיף,

 השמות את הכיר לא שמי, את תונים
 ההורים-שאינם־כל־כך- שאר בל של

 שלו. נון זה — שם שהיו שכולים
 הרבה- עוד ויש הרבה. שם היו אבל

 היו ולא כך, בדיוק שחושבים הרבה
 אחרת בזה. בטוח אתה גם הרי שם.
? נכון בזה, קוצף מכתב כותב היית לא

אחרונה: שאלה ועכשיו
 בכלל אתה (אם האמת את תגיד

 אחת הייתי אני אם זה): מה יודע
 נאמר דיין, של המושבעות ממעריצותיו

הע רפ״י נשי בלהקת הברת־כבוד —
 לקרוא מעיז היית אז גם — ליזות

 נאמר או כושלת״? ״לקסיקונאית לי
 להצליח בדי גם דעתך לפי האם כך:

 לבאריזמה להשתחוות צריך במילונאות
 שקורא כמו המזדקן,״ ה״פלייבוי של
? הגדול ישעיהו פרופ׳ לו

 שייתנו מת היית אתה הרי נ.ב.
 (כמו ממש״ של באמצעים ״לנקוט לך

 אתה מה אז נגדנו. בעצמך) שכתבת
לדבר. לך ? הזה העולס במערכת עושה

ירושלים כן־יהודה, נתיבה


