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מכתבים
ה?ןטן ההבדל
 ״200 ״הארץ למדור להתייחם ברצוני

 הזה, (העולם ההבדלים״ את ״מצא לקטע
 שפורסמו קטעים שני פירסמתם ).2013 מס׳

 — היא הכותרת אחד בקטע במעריב.
ב שהורשע בצה״ל לסמל תנאי על ״מאסר
 ״הצעיר הינה הכותרת השני בקטע אונם״.
 7ל* — מהולנד המתנדבות לאנוס שניסה
 הקטעים שני כי ציינתם מאסר״. שנות

אנ נשפטו בשניהם שבוע, באותו נכתבו
 וכי סכין, איומי תור אונם ביצוע על שים

 מטרת שופט. אותו ישב המשפטים בשני
 במקרה כי להדגיש כמובן היתה פירסומכם

 ואילו מאסר, שנות 7ל־ הנאשם נדון האחד
בלבד. תנאי על למאסר האחר, במקרה
ב כך כל ולא בידיכם, חמורה טעות

 את קורא שהיה רב בי בר כל אשמתכם.
 שנדון בצה״ל הסמל אודות הידיעה תוכן

 בנקל מבחין היה בלבד, תנאי על למאסר
ה במפורש הורשע הוא כי ש ע מ ־ ב ו ג  מ
. ולא ה נ ס נ ו א מבחי עצום הבדל קיים ב

 אונס. לבין מעשה־מגונה משפטית'בין נה
ב בית־מישפט בכל מוגדר מעשה־מגונה

ב נערה בילבד מלטף גבר כאשר ישראל,
ל באשר לפרטים אכנס לא לרצונה. ניגוד

 באשר משפטית. מבחינה אונס של פירושו
 החייל, אודות לידיעה שניתנה לכותרת

 במעשה־ (ולא באונם הורשע כי מצויין בה
 של מקרית טעות היתה שזו הרי מגונה),

 פגימה, הידיעה בתוכן מקום ומכל עורך׳
 מעשה־מגוגה זה היה כי במפורש מצוין

חלילה. אונם ולא בילבד
 שנות 7ל- שנידון אסדי לחאלד באשר

מ המתנדבות התיירות פרשת בגין מאסר,
 ולא המשפטים בשני שנכח כמי הרי הולנד׳
 אני יכול עדות, ושום ישיבה שום החמיץ
 המקרים, שני פרטי בין ההבדל כי להעיד
 במדי- הקוראים ציבור וארץ. כשמיים שונה

 המתפרסמים, מגזרי-דין בעיקר ניזון נה,
 בעיתונים, מיקומם מפאת הללו, ופירסומים

 כמעט אפשר אי המזלג. קצה על רק ניתנים
 על אלה כגון בידיעות להתפשט לעיתונאי

 כל את ולסרט בעיתון גדולים מרחבים פני
 הרי הדבר, יהיה כך אם המשפט. פרוטוקול

ה צדק כמה עד מיד. מבינים היו שכולם
יהודאי. זלמן המלומד שופט

 7ל־ נדון אסדי חסאן — ״אגבים״ ושני
, נסיון בגין שנים ס נ ו א  שהחייל בעוד ל

 שהיה ה, נ ו ג מ - ה ש ע מ ב רק הורשע
ש למה בניגוד ושנית, לא. ותו ליטוף

 בדין ישבו אסדי של במשפטו — כתבתם
 בעוד ובר, יהודאי פרידמן, שופטים, שלושה

 כשופט בדיו ישב החייל, של שבמשפטו
 אנו מכאן כבר בלבד. יהודאי זלמן יחיד

ה שני שבין העצומים בהבדלים למדים
שופ שלושה כאן שכן ואשמותיהם, נאשמים

יחיד. שופט וכאן טים,
חיפה גודל, יהודה

 בחיפה מעריב לכתב מודה חזה העולם :•
 מטעים, פירסומיס דיוקם על שהעמיד על

 ויכלו בעיתונו, גס השאר בין שהתפרסמו
 בבתי־ מידת־הדין על מסולף רושם ליצור

בישראל. המישפט

לסיור הבהרות
 בלוס- הלומדים ישראליים סטודנטים

 נכתב לאחרונה כי לי, מסרו אנג׳לם
 ב־ סיורי -על )2013 הזה העולם (תשקיף,

הדב את לפרסם אבקשכם ארצות־הברית.
הבאים: רים

אליאב ח״ב
נתקלתי״ ״לא

 ברירה בין מלא בתיאום נערך כאן סיורי
ובי אחרים, רבים יהודיים אירגונים לבין
 וגרעיני־ השחר מגשימים, הבונים, ניהם

באוניבר הילל בתי וכמו־כן שונים, עלייה
ב יהודיות פדרציות ההסתדרות, סיטאות,

 למען אירגונים וכן ביקרתי, שבהן ערים
קבו בפני והופעות ברית־המועצות יהודי
העלייה. מחלקת על־ידי המאורגנות צות

 בשום נתקלתי לא הסיור כל במשך
 מוסדות מצד או השגרירות מצד הפרעה

 רבים במקומות להיפך. אחרים• ישראליים
 הקונסוליות סגל לפני להופיע נתבקשתי

 עשיתי לי איפשר זמני וכאשר הישראליות,
ברצון. זאת

 לוס־אנג׳לס אליאב, אריה ח״ב

לדייר! רצוי
כת פורסמה )2013 הזה (העולם בגיליון

 כאילו מפי צוטט ובתוכה נצרת, על בה
 בכל, שאשם טולידאנו לא ״זה אמרתי;

!״כץ רק זה
 בצורה אותי ציטט שכתבכם מאד לי צר

 יורם מר כי אמרתי לא מעולם לא-נכונה.
 טו־ לא ״זה או בכולם,״ ״הגרוע הוא כץ

 כמדכן כץ.״ רק זה בכל, שאשם לידאנו
ל היה שרצוי אי־דיוקים הכתבה כללה

מהם. הימנע
בציטוט הכתב דייק לא כי על לי צר

ג׳רג׳וריה ראש־מעיר סגן
אמרתי״ ״לא

 ידייק, כן להבא כי תיקווה ואני הדברים,
לסלף. הרגילים אחרים ככתבים יהיה ולא

ואש-העיר, סגן ג׳ורג׳ורה, ראיק
נצרת

 לשלוח לנכון מצא ג׳ורג׳ורה הקורא !•
 המדבר מעשה — כץ למר זה מיכתב העתק

עצמו. בעד

מחרידה קהוודחושים
 הזה העולם קוראי עם להתחלק רציתי
 העיתונות דיווחי קריאת עם שנוצר ברושם

ש מה על הזה, העולם כולל הישראלית,
 למה בניגוד ב״יום־האדמה.״ בארץ התרחש

הפ נגד המערכה סביב 1964—65ב־ שקרה
 ונאחף, בענה אל-אסד, דיר אדמות קעת

 הציוניים- החוגים הפעם הצטרפו לא
 הערביות האדמות הפקעת נגד ליברליים

בגליל.
 של לאומי כמאבק רק נתפש המאבק

 נגד ישראל אזרחי הפלסטינים הערבים
 הזה העולם של הדיווחים הגליל. ייהוד

 של הרסנית כטיפשות ההפקעות את ראו
 חוגי של כהתאבדות זורע, (מיל.) אלוף

יש בדימוי כפגיעה השלמה, ארץ־ישראל
הלאה. וכן בעולם ראל

 מסתכל של מפרספקטיבה רק זה כל אבל
 אינטגרטיבי כחלק עצמו חש שאינו מהצד,

 למחאות להצטרף אחריות עם המאבק, של
 רצח אפילו עוול. הגשמת למנוע ולניסיונות
 למחנה מעבר אחד אף הביא לא המפגינים
לרחובות. האנטי־ציוני הישראלי

 עוד אולי, מחרידה, הזאת וקהות־החושים
מכל. יותר

 לונדון יוכל־דייוויס, נירה

מאולץ שיגוי
 מן קשות התאכזבתי האמת, על להודות

 העיתון הופיע כשבועיים לפני הזה. העולם
 הזה (העולם יום־האדמה על הסיפור ובו

 הרגשתי את לתאר יכול ואינני ),2013
קבס, כגועל־נפש, אלא העיתון, את בקוראי
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