
 לא להם האופיינית בצביעות בשחיתות.
 נגנב אורווה מאיזו להזכיר הם גם טרחו
עתה. עליו רוכבים שהם הסוס

ו בגידופים התגלה כוחם שכל אלה,
 לא הזה העולם מן נטלו בכנסת, צעקות

 הצעותיו את גם אלא גילוייו את רק
 ולהבראת החקירה להרחבת ורעיונותיו

המצב.
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אלי שהגיע מוקדם, מידע סמך על
 הרבה — אחרים עיתונים אל כמו — נו

 בבית־המישפט, ידלין של הודאתו לפני
 בבוקר שם להתרחש העומד את ידענו
 של הודעתו שעבר, בשבוע השני היום
אומ היתה, הנאשמים ספסל מעל ידלין

 עם סוכמה הודאתו אבל בלתי־צפויה, נם,
 שהופיע קודם רבים ימים כבר התביעה

 לפיר־ ניתנו לא הדברים בבית־המישפט.
ש בית־המישפט, בפני שיושמעו עד סום

ביז חוק על עבירה הינו כזה פירסום כן
בית־המישפט. יון

 שהות בידינו נתנה זו מוקדמת ידיעה
שאי מה על תגובתנו את מראש להכין

הצי הטיפול להמשך הצעותינו ואת רע׳
מ ונוסחו גובשו הדברים בעניין. בורי

 דבר פורסם מאז שעה רבע תוך ראש.
 בבית־המישפט, ידלין אשר של הודאתו

 שורה עם לצאת הזה העולם היה יכול
 עמדה שבמרכזן והצעות, תביעות של

 ציבורית ועדת־חקירה להקמת התביעה
 בעת ועלו שהועלו הנושאים את שתחקור
היבטיהם. כל על ידלין של מישפטו

 גיליון של צאתו ערב היום, למחרת
 העולם מערכת ערכה לאור, הזה העולם

נצי הוזמנו שאליה מסיבת־עתונאים, הזה
 לא ישראל. ושידורי היומית העיתונות גי

 את לנו להכתיר שנועדה מסיבה זו היתר.
 בה שנאמרו הדברים להיפך. זרי־הדפנה.

 לרסן נועדו ובולט, הוגן בפירסום ושזכו
 בידי שלובתה הציבורית ההיסטריה את

אח רק להסתערות יצאו אשר דמגוגים,
ברחוב. היריב גוויית את שראו רי

 ומפורטות מעשיות הצעות כללו הם
 העולם של הקודם בגיליון פורסמו (אשר
 הסערה את לכוון כדי בהם שהיה הזה),

 מישפט בעיקבות שהתעוררה הציבורית
 במטרה קונסטרוקטיביים, לאפיקים ידלין

ולנ ומהיבטיה, הפרשה מן לקחים להפיק
 פרשיות היווצרות שימנעו פעולות קוט

בעתיד. דומות
 מסיבת- באותה שהועלו ההצעות בין

ה גם נכללה שיגרתית בלתי עיתונאים
 ועדת־ תקום וכאשר אם :הבאה הצעה

לרשו להעמיד הזה העולם מוכן חקירה,
יו חוקריו, שירותי את בהתנדבות, תה,
 וזאת שלו, ומקורות־המידע המישפטי עצו
בדר הוועדה עבודת על להקל מנת על
האמת. לחשיפת כה

 קולניים ודיונים מרים ויכוחים הרבה
הדב שהגיעו עד המערכת, בתוך נערכו

 ידיים הרבה עברו הם פירסום. לידי רים
ובד מישפט כל ששקלו בוחנות, ועיניים

 שיש הכיסוי מידת ואת האשמה כל קו
 בבית- כהוכחה לעמוד שתוכל על־מנת לה

 ש־ זה מסוג חמורות האשמות המישפט.
 וגם ידליו אשר נגד גם הזה העולם העלה

 לפיו״ מגיעות המנוח, עופר אברהם נגד
 של ביותר קפדנית בדיקה אחרי רק סום

 למה העת כל מודעים כשאנו העובדות,
הדב כי שיתברר במידה לקרות שעלול

 עלילת־שווא. אלא היו לא שפירסמנו רים
 המישפטיוח הסנקציות מן מאשר יותר

 במיקרו. נגדנו מופעלות להיות העלולות
וה האימון אובדן מפני חרדים אנו כזה,

 בקרב להם זוכה זה ששמעון אמינות
ומתרחבים. הולכים חוגים

 זה אבל שעבר. בשבוע קרה לא זה
מעו דברים היו כבר להתחולל. היה יכול

 אחת תמונה שציירו עובדות ואותן לם
הסב ותוך אחרת מזווית בראייה יצרו,

לחלוטין. שזנה תמונה מתאימים, רים

 יד־ אשר של הרשעתו היתר. כך משום
 הדמו־ המישטר ניצחון רק לא בדין לין

 החוק מערכות וניצחון בישראל קראטי
 גם זה היה הענווה, כל עם והמישפט.

 הזה, העולם של הגדולים הניצחונות אחד
 עיתונאי מאבק מכל יותר ומוחץ מהיר

 רק לא התבטא והניצחון בעבר. שניהלנו
 בהוקעת אלא ידלין, האיש של בהרשעתו

מייצג. שהוא השיטה

 הזה העולם שמעלה וטיעונים האשמות
ושי חזרה תוך ויותר, שנה עשרים מזה
 גירה, העלאת כדי עד בלתי־פוסקים, נון

גי בבית־המישפט. הפעם ואומתו נחשפו
 בעדותו ידלין אשר של הנקמניים לוייו

 הם רבים. והפתיעו זיעזעו בבית־המישפט
ש הזה, העולם לקוראי דבר חידשו לא

 מזה העיקבי במדינה, היחידי העיתון הוא
ד.מיפ־ שילטון על בביקורתו עשורים שני

 אילו בארץ, מתחולל היה מה לנחש קל
 המתואר דימיוני מחזה אותו אירע אכן

 פורה דימיון בעל להיות צורך אין לעיל.
 לתאר כדי נבואי, חוש בעל או במייוחד,

וה המימסדי הציבורי, הזעם היה כיצד
העו לעבר אחד: לכיוון מופנה עיתונאי

 את לראשונה שחשף השבועון הזה, לם
 המישטרד. את אילץ אשר ידלין, מעללי
 כתוצאה ושגרם, נגדו בחקירה לפתוח

בנק־ישואל. כנגיד מינויו לביטול מכך,
* פסק־הדין אחרי הזה״ ״העולם של מסיבת־העיתונאים

גנובים סוסים על קפצו הטרמפיסטים
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כדין. זוכה ידלין אשר
נג ׳שהועלו ההאשמות בכל שכפר אחרי

 מערכת־ ידלין ניהל בבית־המישפט, דו
 אחת להפריד, הצליח הוא מזהירה. הגנה

שהו המרשיעות העובדות כל את לאחת,
 נטילת לכל משכנע הסבר נתן נגדו, עלו

 בית־ שעשה. ספקולציה ולכל כספים
 ובנקיון־כפיו. בחפותו השתכנע המישפט

 בית- קבע היטב, ומבוסס מנומק בפסק־דין
ב שהועלו מהטענות אחדות כי המישפט
 נכונות אומנם ידלין אשר נגד עיתונות
 כל בהם אין אולם עובדתית, מבחינה
 ולא הכוונה מבחינת לא פלילית, עבירה

 את זיכה בית־המישפט המעשה. מבחינת
 כליל טוהר הוא אשמה. מכל ידלין אשר
בו. שדבקו החשדות מכל

 של הרשעתו על העיתונאי בדיווח כתב,
 ארבעה לפני נאסר ״ידלין ידלין: אשר

 מינה רבין שמר אחרי חודש — חודשים
אח בוטל המינוי בנק־ישראל. כנגיד אותו

 הזה, העולם גורף־הזבל, שהשבועון רי
 בשחיתות.״ ידלין את האשים

 לדווח אלמנטרית חובה שראה העיתון
 הזה העולם שמילא התפקיד על לקוראיו
 זה היה ישראלי. עיתון היה לא בפרשה
המו טויביון, הראלד האמריקאי היומון

 שורה אירופה. בכל ונפוץ בפאריס פיע
ואירופיים אמריקאיים עיתונים של התכה

ש והגינוי הנאצה ההסתה, דיברי כל
 נגד האחרונים בחודשים ונדפסו הושמעו

יד־ אשר בפרשת חלקו בשל הזה העולם
קו שהיה מה לעומת מחווירים היו לין,
 ידלין אשר היה בו ההיפותטי במצב רה

 בנו עוברת חלחלה רבב. מכל נקי יוצא
נע אז היה ציבורי ,לינץ איזה למחשבה

מת העניינים היו כך אכן אם בנו, רך
פתחים.

 ההיפך היה במציאות שקרה מה אבל *
 אשר נגד הזה העולם האשמות את מזה.

 בבית־ להוכיח צורך כלל היה לא ידלין
 פתיחת עם במרביתן הודה ידלין המישפט.
 פתחון־פה שקיבל אדם, אותו מישפטו.

 את להשמיץ כדי אמצעי־התיקשורת בכל
שבמצח־נחו־ איש, אותו מעלליו! חושפי

מאשימו, את כינה נקיפות־מצפון ובלי שה
״עיתונאי לביב יגאל הזה העולם כתב

 שבני־מישפח- אדם אותו ומושחת״! רשע !
 הרגע עד עליו לחפות ניסו ומקורביו תו

 מעשה־לינץ׳ של כקורבן להציגו האחרון,
 בדיוק נתגלה שני, כדרייפוס עיתונאי,

רא הזה, העולם אותו הציג שבה בדמות
בארץ. כלי־התיקשורת כל בין ויחידי שון

 שאותו כזה, במיקרה דיה, טיבעי רק
 באחריות לשאת צריך היה אשר עיתון
אשר נגד שהעלה ההאשמות נתבדו אילו

 כאשר גם כאחראי שיוכר הוא ידלין, *
 בחברה לצפות, ניתן האשמותיו. הוכחו

בחשי חלקו יאוזכר שלפחות מתורבתת,
ש ביותר הגדולות השערוריות אחת פת

ב זו מדינה־ידועת־שערוריות הסעירו
האחרונות. שנים

 חובה מילא אומנם העיתונים ואחד
הוא זז. ומוסרית תרבותית אלמנטרית,
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 שמו ציון תוך נוסח, אותו פירסמה אחרים
ה ״גורף־זבל״, הביטוי הזוז. העולם של

 כבוד. של ציון הוא הידיעה, בגוף מוזכר
 מקובל מונח זהו שחיתות״. ״חושף שפירושו

 מטה־ לגבי האמריקאית בעיתונות ומכובד
רי־שחיתות.

 שדיווחו ישראל, מעיתוני אחד לא אף
אח הפרשה השתלשלות כל על בהרחבה

 לאזכר לנכון מצא ידלין, של הרשעתו רי
 בפרשה. הזה העולם של וחלקו תפקידו את
 של שמו את שהזכירו עיתונים כמה היו

 מהם אחד אף אבל לביב. יגאל העיתונאי
 שייך, הוא מערכת לאיזו לציין טרח לא

הקטנו גילוייו. את פירסם עיתון ובאיזה
 קנאה־ מעט גם ואולי צרות־המוחין ניות,

חגיגה. ערכו מקצועית,
ו התעלמות של זו תופעה היתה פעם

 כיום רוגז. בנו לעורר עלולה כללי חרם
 אין שכן, ומעוררת־גיחוך. מצחיקה היא
 הקשר את יודע שאינו בישראל אדם עוד
פר חשיפת לבין הזה העולם גילויי בין

 דאגו העיתונים אותם ועופר. ידלין שות
 הזה שהעולם להם היה נדמה כאשר לכך

 אותם של התחמקותם ידלין. בפרשת ייכשל
כש גם הזה העולם את מלאזכר עיתונים

ב מגוחכים אותם הופכת צידקתו הוכחה
קוראיהם־שלהם. עיני
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הר- ידלין, אשר פרשת פירסום

 תלונה שהוגשה לפני חודשים בודהרבה
בענ הזה העולם כתב על־ידי למישטרה

 נגדו, החקירה שהחלה לפני והרבה יינו,
 הזה העולם שנטל מחושב סיכון כולו היה
עצמו. על

כשהכ בישראל, והמשחית המושחת לגות
והאופוזי הקואליציה למיפלגות היא וונה
יחד. גם ציה

 הצד מן הזמן כל שעמדו אלה כל אבל,
ציבו מאבקים ניהל הזה שהעולם בעת
שב אלה אלה! בנושאים עקשניים ריים

הפו גילגוליהם של אחרת או זז תקופה
 כספי שוד לשיטת שותפים היו ליטיים
פת קפצו אלה — עתה שנחשפה האומה

 כשלא עתה, כטרמפיסטים. הסוס על אום
 מאמץ וכל חשיפה של סיכון כל עוד היה
 מכל הדברנים נתגלו ואימות, חקירה של

לע מיהרו נועזים, כלוחמים המיפלגות
הלוחמים של הגנוב בדגל עצמם טוף

 אמנון עו׳׳ד :לימין משמאל יושבים, *
תבור. ואלי לביב יגאל אבנרי, אורי זכרוני,

 העולם מילא כה עד רבים במיקרים
צרי שהיו תפקידים שונות, בפרשיות הזה
ממ ועדות־חקירה על מוטלים להיות כים

אומ עיתון חקרו. ולא מונו שלא לכתיות,
 מעל הציבוריים מאבקיו את מנהל נם

 למישורי להעתיקם עניינו זה ואין דפיו׳
 ב- אבל אחרות. מאבק וחזיתות פעילות
 כבר הוכח כאשר הזה, המיוחד מיקרה

מאח יותר בו ובקיא יודע הזה שהעולם
 חוקר גוף עם פעולה לשתף נשמח רים,

והאווירה. השחיתות טיהור לשם ממלכתי,


