
 הזה העולם זוכה קרוכות ד?}יתים לא
 טלוויזיונית, כתבה ■של במרכזה לעמוד

 חיים של הטלוויזיה בכתבת לה שזכה כפי
 בתחילת שודרה אשר שני, במבט גיל,

 מעצרו לפני בלבד יומיים שעבר, השבוע
ידלין. אשר של

 להתעלם הטלוויזיה גם יכלה לא הפעם,
בחשי הזה להעולס שהיה המכריע מהחלק

 הניסיונות נגד ובהתייצבות הפרשה פת
מער להפחית לטשטשה, תחילה, שנעשו,

הציבורי. מסדר־היום ולהסירו, כה
 טלוויזיה בביקורת לעסוק רוצה אינני

או של האובייקטיביות למידת ולהתייחס
 כי בעצמם לחוש יכלו הצופים כתבה. תה

ש הזה, להעולם ״מפרגן״ אינו גיל חיים
 ידלין, אשר כלפי בו שפורסמו האשמות

הצ תוך ובדוקות. כנכונות תתגלנה אכן
 ידלין, פרשת על והשערים הכתבות גת

האחרו בשבועות הזה בהעולם -שפורסמו
 ושוב, שוב וצילם, גיל חיים חזר נים,
ש תיאטרון, מהצגת עירום תמונות כמה

 באחד ■שהופיעו המישטרה, ידי עלי נאסרה
 דיוקנו התנוסס שערו על אשר הגיליונות

בנק־ישראל. לנגיד המועמד של
בטל־ ידידים כמה לי קורצים כך ייתכן,

גיל חיים
הפרשה? התחילה איפה

 להתחכם ניסה פשוט גיל שחיים רויזיה,
 קצת האחורית, בדלת זו, בדרך ולהכניס

 חושד מצידי אני לטלוויזיה. מרענן עירום
 מה ״תראו לצופה: לרמוז שהתכוון בו,

 ידלין, על הגילויים של הרצינות מידת
 גם מודפסות בו גיליון באותו התפרסמו אם

ה כבר באמת, זו, אבל עירום.״ תמונות
שלו. בעיה

 טלוויזיה, כתבת אותה של לתוכנה נניח
 מברכת. לבסוף נמצאה לבלעם שבדומה

 כבר שהוצגה אחרי ספורות -שעות שכן,
 ומתמי־ ידלין, אשר את המי-שטרה עצרה
ל באשר גיל חיים של וחששותיו הותיו
 ידי על ״השפיטה -של המוסריות מידת

דבר. נותר לא העיתונות״,
 הגישה של אנליזה היא יותר שמסקרן מה

 כתבה. אותה של ביסודה מונחת שהיתה
בלבד. הטלוויזיה נחלת היתד, לא זו גישה

 כלי־התיקשורת בכל ביטוי לידי באה היא
מש במידות אחרת, או זו בצורה במדינה,

הדגישה. של תנות
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 גיל, חיים לעצמו שנטל התירוץ,

 פרשת התפתחות על כתבת־תסקיר להכנת
נול ״איך לברר ניסיון־כביכול, היה ידלין,

?״ פרשה דת
 -שאדם לפני עוד כיצד, לתמוה, ניסה הוא

חרצה ובטרם בבית־מישפט, רשמית מואשם

 משוכנע כבר דינו, את מוסמכת ערכאה
 ההאשמות בכל אשם הוא כי האיש־ברחוב

ן המיוחסות לו
העיתו התשובה: את נתן וגם •שאל גיל
 בתאוות שלה, הסנסציה רדיפת ביצר נות,

ב שלה, מרוסנת הבלתי עריפת־הראשים
 היוצרת היא העיתונים, בין התחרות להט

מאין. יש לבקרים, חדשים פרשות,
 התפרצותו את להפליא תאמה זו גישה

 יום אותו עופר, אברהם שר־השיכון, של
 כלי־ את שהאשים בעת בישיבת־ד,ממשלה,

 וב־ לינץ״׳ ״אווירת ביצירת התיקשורת
״השתוללות״.

ו גיל לעצמו ד,ירשה אף לכך בהמשך
 שערכה קודם מראיון קטע בכתבתו שידר

 שודר. ושלא ידלין, אשר עם הטלוויזיה
 — ידלין אשר הטיח בו הקטע זה היה
 במיסמך נגדו החשדות פורטו בטרם עוד

 ה־ שהגיעה לפני ועוד היועץ־המישפטי
 טובות סיבות יש כי למסקנה מישטרה

 ביותר חריפות אישיות האשמות — לעצרו
 יגאל הזה, העולם של הכלכלי כתבו כנגד
 אחר בודד אדם מכל יותר שתרם לביב,

ידלין. פרשת לפיצוץ
 לקבל צריך היה ההדיוט שהצופה הרושם
 להיות צריך היה לפניו, שהוצגו מהדברים

מהשניים: אחד
 וחסרי-עבודה משועממים עיתונאים •

וב בבתי-קפה זמנם את ומבטלים יושבים
 נעלה מי על :לחפש ומנסים מערכת חדרי

 אפשר מי את ? נטפס מי על ? השבוע
שיו? המוקד על להעלות  נופלת ואז עכ
 במקרה הנמצאת ■*, אי-שיות על ההחלטה

נופל וכך ההתענינות. במרכז •שבוע אותו

 למעשה בכפו, עוול לא על קורבן, האיש
עתונאי. לינץ׳
יריבה, מיפלגה של פוליטיים תככים •

 האישיות •של במיפלגתה יריבה סיעה של או
שעומ בתפקיד מתקנאים כקורבן, שנבחרה

 מחטטים הם אישיות. לאותה להעניק דים
 הפרטיים ומחייו מעברו פרשיות ומחפשים

 פניו את ולהלבין להכפי-שו כדי האי-ש, של
עיתו אל קשרים מחפשים הם בפומבי.

 לפעמים אותם, מסיתים ״מו־שחתים״, נאים
 על ״גילויים״ לפרסם ״•שלמונים״, בעזרת
בחדשות. האיש של דמותו
 ומופרכות מסולפות הן ההתרשמויות •שתי

 מ־ נובע אותן ליצור הניסיון מעיקרן.
 לא ידלין פרשת את רוע־לב. או טיפשות

 אשר הזה. העולם לא גם העיתונות. יצרה
אותה. יצר בעצמו ידלין

 אמצעי־התיק״ שאר ואחריו הזה, העולם
 הפרשה אל ומיקדו אותה חשפו רק שורת,

והמישטרה• הציבור ת-שומת־לב את
■ ! 1■ ■

 בהטעייה בודד היה ל,א גיל חיים
ה על למן כולה, העיתונות זו. אופטית
 במידה ניסתה, פוסט, וזג׳רוזלס ועד משמר

 ספק להטיל מקצועית, צרות־עין -של רבה
 מספקי כמה של ובמניעיהם במהימנותם

ידלין. פרשת לפיצוץ שהביאו המידע
 אין לפרשה. כלל רלוונטים אינם הדברים

 מרשיעה עדות פלוני מסר מדוע משנה זה
 לשמש אלמוני נכון מדוע או ידלין נגד

 בירור בעת שחשוב מה נגדו. כעד־ד,מדינה
וביסוסן. נכונותן מידת רק היא העובדות
 מחכמי־השבת אחד מכולם, לעשות הגדיל

 באומץ- בכר. אהרון אחרונות, ידיעות של
ב ״החושפים על הסתער לגביו נדיר לב

 כדי דיו אמיץ היה לא כמובן הוא צריח.״
 כוללנית בחכמולוגיה אבל שמות, לנקוב

 לחשוף.שחי־ עיתונאים של זכותם את שלל
 טענות מסתבר, כך לו, שיש כיוון תותיות,

שלהם. יושרם נגד
 •שאם בכר, לאותו להזכיר היה הראוי מן

ו' יש  עיתונאי לגבי מפורטות האשמות ל
ל או המידות לטוהר הנוגעות כלשהו,
ה למסירת הכתובת — פליליים עניינים

 שהיא הוכיחה כבר זו המישטרה. היא מידע
 גם פנים, משוא ללא לחקור, מסוגלת
 שאינו מי מעיתונאים. מיוחסים אנשים

 ההאשמות מאחרי בגלוי להתייצב מוכן
שישתוק. לו מוטב אנונימית מטיח שהוא

 לבתי־המיש״ בניגוד החוקרת, העיתונות
הפרוצ כללי לפי לפעול יכולה אינה פט,

 לזמן יכולה אינה היא המשפטית. דורה
 אינה היא להעיד. אותם ולחייב עדים
 שיש מיסמכים תפיסת על לצוות יכולה

בכתב. הוכחות לשמש כדי בהם
 פירסום להתנות מנסר, מישהו היה אם

מש ראיות בהימצאות בעיתונות האשמות
העיתו היתד, לא ומוכחות, בדוקות פטיות

 לה שנועד התפקיד את למלא יכולה נות
הדמוקרטית. במערכת

 תוך למסקנות מגיעה חוקרת עיתונות
 תוך שביכולתה, ככל מירבי, מידע איסוף
 מקורות־מידע, מכמה ידיעות ואימות אישור

 וחושיהם תחושותיהם על הסתמכות תוך
 נאסף השאר, בין החוקרים. העיתונאים של

 מניעים בעלי או מאינטרסנטים גם המידע
 אלא המידע מוסר אינו שקובע מה אחרים.

שנבדק. אחרי המידע, טיב
לאופיה מהנה, וגם יותר, טוב שיעור אין

 מאשר עיתונות־חוקרת של פעולתה וצורת
 אלה בימים המוצג הנשיא, אנשי כל הסרט
 רדפורד רוברט מגלמים בו הסרט זהו בארץ.

ה שני של דמויותיהם את הופמן ודאסטין
 וור־ רוושינגון־פוסט, של הצעירים כתבים

ה העתונאית שוחקירתם וברנשטיין, וורד
ב שגרמה היא .נלאית, והבלתי עקבית

 ניכסון ריצ׳ארד של לסילוקו דבר של סופו
ב מעורבותו שהוכחה אחרי מהבית־הלבן,

ווטרגייט. פרשת
 התפקיד את עדיין תופס שאינו מי כל

 בתחום ביחוד לעיתונות, שיש המכריע
 החסינה־כביכול, בצמרת השחיתות חשיפת

ו וודוורד זה. בסרט שיצפה הראוי מן
העיתו בתחום סופרמנים היו לא ברנשטיין

 עשו הם נדיר. בלשי חוש בעלי ולא נות
 חלקו מנת שהיא ואפורה, שיגרתית עבודה

לפרשה הניחו לא הם עיתונאי־חוקר. כל של

לביב יגאל
? לינץ׳ עושה מי

 כשפירסומיהם גם מסדר־היום, כשירדה גם
 ועורכיהם הם הואשמו, כאשר וגם הוכחשו
לחקירתם. פסולים במניעים

 הישראלית לעיתונות גם שקרה מד, זה
ידלין. בפרשת
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בית-מישפט■ אינה במוכן, העיתונות,

ואנ ■שנושאים לגרום בכוחה יש אולם
 צריך בית־המישפט. בפני לבירור יגיעו שים
 לטעון כדי מתחסד או שוטח להיות אדם
ב לינץ' לבצע עיתונות של בכוחה שיש

 חסינות שום אין מפשע. חפים אנשים
 שקרים מפרסמת שהיא במידה לעיתונות.

בעצ להגיע עלולה היא עלילות־שוא, או
 היא — מזה יותר בית־המישפט. אל מה

שיחדל קוראיה, ציבור למישפט תעמוד
'קיומה. את ולאפשר אמון בה לתת

 השבוע, שהועלו הטענות כל כך, משום
 אופי״, ״רצח על עליו, דהמחפים ידליו מפי

כב להם, נפל שהוא ו״תככים״ ״קנוניות״
 מהסוג קישקושים, אלא אינם קורבן, יבול׳

 שניסו בעת הבית־הלבן דוברי שהשמיעו
ביכסון. את להציל

— לטעות כמובן יכול עיתון, כל עיתון,
דוגמת ומקיפות גדולות בפרשות כי אם

 ׳מקו־ מעשרות פרטים שאלפי ידלין, פרשת
 לכך הסיכויים אותן, מאמתים רות־מידע

 לצורך נניח הבה אבל לאפס. קרובים
בפרשת שאפילו בילבד, תיאורטי תרגיל
ופורסם שנכתב מה ■שכל יסתבר, ידלין
ב ואחיזה ביסוס חסר הוא כה עד עליו

 המר כצדיק יתגלה ידלין ואשר מציאות,
 למישפט יועמד או לדין. כלל יועמד ולא

מעולם. דברים היו וכבר זכאי. ויימצא
 לאשר שנגרם האישי הנזק כזה, במקרה

לתיקון. ניתן בלתי הוא ידלין
 על כאשר אותו להעריך צריו אולם

ה נמצאת השני, בצד המאזניים, כפות
ל יותר קרובה שהיתה השניה, אפשרות

ה שההאשמות ידלין, שאשר התממשות:
 מתמנה כנכונות, תתגלינה לו, מיוחסות

 מבלי בנק־ישראל, נגיד למישרת אומנם
ומע-שיו. מעלליו שנחשפו
החבר — ההיבטים שאר לכל מעבר

 כשמצי־ — והמיקצועיים המוסריים ׳0"1י
 הכף זו, מול זו אלה אפשרויות שתי בים

 במקרה שהוא הפרט, של לחובתו נוטה
ידלין. אשר זה
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