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אני - ז לעצמם חושכים הם מה
 עורכים כמד. אותם — לדעת לפעמים תמד,

 לקהל המתייחסים הישראלית, בעיתונות
 חסרי־ גבערים שוטים עדר כאל קוראיהם
אבחנה.
 של גיליון שעבר בשבוע מופיע הנה

או של שערו על מסויים. שבועון־חדשזת
 סנסציוני, בלעדי גילוי מתנוסס שבועון תו

 כיי בו שהיה אסון, אירע כמעט לפיו
 ישראל בין שהושג בהסדר־הביניים לחבל

שי בפרשת קשור היה הגילוי ומצרים.
 שעמדה הראשונה אוניית־המיבחן של גורה

 ב־ לישראל המיועדים מיטענים להעביר
תעלת־סואץ.

 את שאפף הסוד את פוצץ הזה העולם
 הדגל נושאת פי., ואלנטינה האוגיה עיכוב
 חיפה. לנמל לבסוף הפנייתה ואת היווגי,
 פירסם השוטים, ספינת הכותרת תחת

 מפורטת כתבת-מחקר )1987( הדה העולם
 דווקא, זו אוניה של בחירתה כי שגילתה

מע או היתד. כאוניית־מיבחן לשבדש כדי
הו ניסיון או ראשונה ממדרגה חלמאי שה
פוליטי. נאה

 מבעליה אחד הזה, העולם גילה שכן,
 ולא ישראלי. הוא האוניה של הרשומים

 רב־ בכיר, עובד־מדינה אלא ישראלי, סתם
 מנהל של מעוזריו אחד לב, מיכה חובל

 במישרד־התחבורה. אגף־הססינות־והנמלים
 מיכה מופיע האוניה -של הרישום בספר

 טענת לפי שלה. הבעלים משני כאחד לב
 הבעלות ממניות 49ס/0ב־ מחזיק הוא אשתו

האוניה. של
ה הישראלית העתונות שעורכי כמובן

 של זה מגילוי להתעלם רשאים יומית
 כלל. בדרך נוהגים שהם כפי הזה, העולם

כלשו- הידיעה את להעתיק גם יכולים הם

 הקוראים לקהל ולעג בוז כזילזול, אלא
העיתונים. אותם של

■! ■! ■
 הופעת ליל שלמחרת כבוקר כבר

 של החרבת סיפור עם הזה העולם גיליון
 להגיב הארץ היומון הזדרז פי. ואלנטינה

 לא המהוגן העתון עורכי הפרשה. על
 שמדובר קוראיהם בפני לציין כלל טרחו

 תחת המסויים. השבועון של שער בסיפור
 רב־ ״טענה: בנוסח: ידיעה פירסמו זאת

 לעבור שעמדה באוניה שותף ישראלי חובל
 רב־ והנמלים, הספנות אגף מנהל בסואץ.

 כל כ־ אתמול, אמר אשל׳ נמרוד חובל
 את יבדוק לא ראיות, לפניו יובאו לא עוד

ה עובד לב, מיכה רב־חובל נגד הטענה
היוונית באוניה סמוי שותף הוא כי אגף,

לב דב־חובל

1.10.75 ב״חארץ״ הידיעה
מהאצבע מצוץ זה

 בפני ולהציגה מקורה את לציין מבלי נה,
 הם זאת גם כתביהם. של כגילוי קוראיהם

בעבר. כבר עשו
 גילויי בעקבות השבוע, שאירע מה אולם
להגדרה ניתן בלתי בפרשה, הזה העולם

סותרות ידיעות

 ה- את לחצות שעמדה פי., ואלנטינה
סואץ.
 טענה בתוקף הכחיש אשל נמרוד ״מר
לע לואלנטינה התירו לא המצרים כאילו

 כי להם שנודע משום המואץ, את בור
מהאצ מצוץ זה ישראלי. גורם בה שותף

אמר. בע,
 וכל מכל הכחיש לב מיכה ״דב־החובל

הסיפור.״ את
 ו־ שקרים הרצופה הידיעה, שימו־לב!

מב אומרם, בשם שהובאו עובדות־כביכול,
 ילאמת לבוי־קן כלל יטרח הארץ שכתב לי

 שהקורא מופשטת, לטענה מתייחסת אותן,
 עורכי אולי סברו כך הארץ, של התמים
 שהושמעה לרכילות לייחסה יכול העתון׳
ש בדעתם העלו לא הם חדרים. בחדרי

 קורא לפחות הארץ קוראי בין מצוי אילי
 שניים ועוד הזה, העולם את גם הקורא אחד

 הידיעה. שעליו הזה העולם בשער שניתקלו
הקיוסקים. באחד תלוי כשהוא

 גם יום אותו בישר בדיוק צורה באותה
 של קיומה על לקוראיו מעריב הצהרון
 פי. נח ואלמו של במסעה הקשורה פרשה
לספר לנכון מצא לא מעריב שגם מובן

 הזה. העולם של עיתונאי בגילוי מדובר כי
 זו ״עיבדה לקוראיו: הודיע זאת תחת

 בירורים בעקבות אלה בימים נתגלתה
 גם מעריב במישרד־התחבורה.״ שנערכו

 חמורה אינה שהפרשה קוראיו את הרגיע
 מיכה ״רב־חובל לטענתו: שכן, כל־כך,

 אגף- של כיועץ־כלכלי כיום המועסק לב,
 רשום במישרד־התחבורה, הספנות־והנמלים

יהו אמריקנים בעלי־הון של כנציגם ביוון
 על בבעלות מיעוט במניות המחזיקים דים,

 שנסתר נס, שקר כמובן היה זה האוניה...״
 נאמר: שבהמשכה עצמה, ידיעה באותה
 רישומי־ את בודקים המצרים היו ״אפילו
 ,מבוכה׳ גורם הדבר היה לא ביוון, האוניה
 היווני שברישום מאחר כלשהיא, מדינית
בילבד...״ לב מיכה מופיע

 מופיע לב שמיכה או מהשתיים: אחת
 אמריקאים, בעלי־הון של כנציגם ברישום
 בשמו מופיע שהוא או מעריב, כטענת
 באותה מעריב, כטענת כן גם בילבד,
 הקורא, בידי הבחירה השארת ידיעה.
 אותו שתרגיע הגירסה את לעצמו שיבחר

 רגילה. בלתי עיתונאית נדיבות היא יותר,
ברי מופיע לב שמיכה כמובן היתד. האמת

 אף של כנציג ולא המלא. בשמו שום
אחר. אחד

ה מקור אי־ציון של הנקודה לא אולם
 היא הזה, בהעודם הפירסום והעלמת ידיעה

 שבכל לעובדה כבר התרגלנו החמורה.
 צריך הישראליים העיתונים שאחד פעם

 כל- לידיעה כמקור הזה העולם את לאזכר
הי בבריאות. לעורכיו הדבר עולה שהיא,

 נובע הפרשה של יותר הרבה חמור בט
 מית- היומית הישראלית שהעיתונות מכך
ה השילטון, של רשמי כשופר שוב גלה

 מחדל• על לחפות כדי בברוטאליות מנוצל
הציבור. של מוחו את ולשטוף המימשל

 הפירסום למחרת שהופיעו הידיעות שכן,
 היו לא ובמעריב, בהארץ הזה, בהעולס

 אותם כתבי של עיתונאית בדיקה פרי
רפ פשוט היו הם הפרשה• את עיתונים

ש ממלכתיים ממקורות הודעות־שקר סום
 ש־ העיתונים עיתונאיות. כידיעות הוצגו

 פשוט, דבר אפילו עשו לא אותן פירסמו
 האוניה, של הבעלים רישום בדיקת כמו
 ההודעות־מטעם את מיד מפריד שהיה דבר

להם. שנמסרו
ה למחרת התבייש לא למשל, מעריב,

 שסתיה בפרשה נוספת ידיעה לפרסם יום
 קודם יום שפירסם הידיעה את לחלוטין

ב ו כתב של ידיעה זו היתד. הפעם לכן.
 נדרש לב ״רב־חובל כי שסיפרה חיפה׳

 וכי הפרטית...״ בספנות מעסקיו לפרוש
 מנחל אל אתמול הוזמן לב ״רב־חובל

והת אשל, נימרוד אגף־הספנות־והנמלים,
 שבהם ביוון, הרישומים לשינוי לפעול בקש
 באוניה מיעוט כבעל־מניות מופיע הוא

.פי ואלנטינה . ״ .
 להתנצל לנכון מצא לא אפילו מעריב

 שפירסם השקרים־מטעם על קוראיו בפני
הראשונה. בידיעה

 שידסום של הגלוי ההיכט חיה זה
 נוסף. היבט עוד היה פי. ואלנטינה פרישת
חסוי. היה שהוא אלא פחות, לא חמור

 העולם של אחד מערכתי חומר כל כמו
 אוניית־ על הכתבה גם נשלחה הזה,

 הצנזורה לביקורת פירסומה, לפני המיבחן,
 לוודא הוא הצנזורה של תפקידה הצבאית.

 משוס להתפרסם העומד בחומר שאין
הצנ ואומנם, כלשהיא. בטחונית עבירה

בכתבה. אחת שורה אפילו פסלה לא זור״
 ד,ע- יותר, מאוחר שהסתבר כפי אולם,

 העומדת הכתבה תוכן את הצנזורה בירד,
 פיו־סו־ לפני עוד הזה, בהעולם להתפרסם

בממש ואישים מוסדות כמה לידיעת מה,
 במיסגרת בתום־לב, נעשה זה דבר ל״•

 על־ידי העובדות של השיגרתיזת הבדיקות
 המידע את ניצל שהשילטון אלא הצנזורה.
ל להתארגן כדי לאימות, אליו שהועבר

 העומדות ההאשמות מול מקיפה התגוננות
הפירסום. לפני עוד להתפרסם,

 מגונה תופעה לכנות אלא יכול איני
 הצנזורה המימשל. מצד כמעילח־באימון זו

 ביקורת על המופקד גרף היא הצבאית
 באמצעי־התיקשו- פירסומים של ביטחונית

 האינטרסים על להגן מתפקידה זה אין רת.
השילטון. של

 שונים גורמים אל המגיע מידע ניצול
 אלא אינו הצנזורה, באמצעות במימשל

 לצרכים בטחוני מכישיר של לרעד. ניצול
השילטון. של פוליטיים

!סומכות התנצלות רוצים
 לראיון עדים היינו אחדים ימים לפני

 שר־ של ממלא־מקום (כעת שר־הפנים של
 ״פסד בדבר בורג, יוסף ד״ר הדתות),

בטלוויזיה. שודר הראית לי-החיתון״.
 יבין: חיים המראיין, של שאלתו על
 של זו לרשימה ההכנסה על דעתך ״מה

קבי שהתברר, כפי אשר, אנשים שמות
 על רק מבוססת היתד, כפסולי־חיתון עתה

 הד״ר השיב רכילות?״ ועל כוזבת הלשנה
רשי לעבר. שייך כבר ״זה :קצרות בורג

בוט כבר כפסולי־חיתץ אלה אנשים מת
זו. בתשובה הסתפק המראיין לה.״

נע מספקת. אינה הנ״ל התשובה ברם,
 ומי הוכתמו, אנשים :שלא־ייעשה דבר שה

 אם בקלות־דעת, התנהגו זאת להם שעשו
 הדבר נתגלה כאשר והנה, מזה. גרוע לא
 לכל האחראי (שהוא מישרד־הדתות אזי

 האולטרה- החלק את מבטל הזה) העסק
 גמרנו, —ו השחורה הרשימה של שחור

לעבר. שייך כבר זה
 מדי יותר קצת פיתרון זד, את האם
בעי הפומבית, ההתנצלות והיכן פשוט?
ש העוול על מישרד־הדתות מצד תונות,
 ללא המגיעים, הפיצויים היכן ? נעשה
המוכתמים? לאנשים ספק,

 ני להבץ, בורג ד״ר נתן ראיון באותו
 שום נוגדת אינה פסולי־החיתון רשימת

 משובח. מעשה היוותה עריכתה וכי חוק,
 מחברי על-ידי לא נעשה הרע הדבר

הז אשר העיתונות, על-ידי אלא הרשימה,
קיומה. לדבר דעת־הקהל את עיקה

מ איש לנושא, הפומביות מתן אילמלא
 בלתי־מבו- באופן לרשימה שהוכנסו אלה
שהוכתם. בכלל יודע היה לא סס,

ירושלים סימנייך־בוזו, יעקב
החמישה לזכר
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 מיסטר התרבות של לתופעה אנו עדים
 ל״עסקים״, הפונים הצעירים הבחורים

 שונים, מסוגים חנויות או דוכנים קרי:
וכד. סוכנויות-ביטוח וספסדות, תיווך

 רווחים עשיית מאפשרים אלה עסקים
 לשכנע קשה שכך, וכיוון וקלים, טובים

יצ לעבודה לפנות אלה צעירים בחורים
צו־השעה. שהיא רנית,
 במסע- יפתח הזח שהעולם מציע אני
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