
 המעניין. הוא אולמרט המיקרה לא ■אולם
מייצג. שהוא ההופעה אלא

 הזה העולם דפי !מעל ׳שנאמרו החסרים
 גם יפים וחצי שנד. לפני זו תופעה לגבי
:עליהם לחזור אולי הראוי מן כיום.

 היא אולמרט אהוד ■שמייצג ״התופעה
 הבוחרת רשות־חוקרת־לכותרת. ־של תופעה
 אמ-0 ואותם ושופטת הקורבנות, יאת לעצמה

 והטלוויזיה הרדיו העיתונים, פותחות צ׳עות
 לפתוח בדי לנפשם, ;אותם מניחה ואחיא-כך
הבאים. והכותרת הקורבן ׳אחרי במידדף

 אינם הכנסת של ״..:הפסבדו־בלשים
 עבורם ׳שמשמש מה האיות. לדיני פבולים
 בבית־ קביל ■להיות חייב אינו הוסחה,

 ההגבלות כל עליהם מוטלות אין המישפט.
 לאישום תיקי הכנת לגבי הקיימות החוקיות

 כתבה הבנת לגבי או במישטדה, פלילי
בעיתון. לפירסום

,ב ציד־מכשפות בין מפריד פסע ״רק
 בתחום דומה ציד לבין הפלילי, תחום

הפיליטי.״

 במדוד לד סיפרתי שעבר כשבוע
 ירוו של כפליטת־פה ׳שניראה מה על זה

בטל כותרת עלי התוכנית ,מנחה לונדון,
 בן־ ״מירי בשם אחת פי טען ידון וויזיה.
 מערכת חיברי ברשומת הופיעה קיקי״

כלל. קיימת אינה למעשה אך הזה, העולם
 טעותו על ידון ;את להעמיד נאלצתי

 בחיפה, ידועה דמות בן־קיקי, ,מיקי הפסולה.
 לא ■אד בניו־יורק. בעת וחייה קיימת ,אכן

 מישפחת של אחרת בת שום ולא היא,
 מעולם הופיעה ל,א המכובדת, בן־קיקי

הזה. העולם של המערכת חברי ברשימת
 והאדיבות הידידות בכל ללונדון הצעתי

 ההגינות מיצווה ■שהוא הדבר את לעשות
 ■מתיימר ■שלונדון הגינות אותה האלמנטרית,

 בטעות להודות :העיקרי דוברה להיות
 הצופים, ,אלפי מאות נ-0ב עליה ולהתנצל

 יודע לונדון שיתן בתמימותם המאמינים
מדבר. הוא ימה

 לנכון לונדון מצא לא הצער. למרבה
 חשובה ■שאלה ,מזכיר הדבר זאת. לעשות

׳בשעתו אבנרי אורי עורר שאותה מאד,

לונדון מנחה
? טהור עיתונאי

 שהיא הטלוויזיה, יאת להכריח ,איך :בכנסת
׳שגי את ולהכחיש מוגן, מונופוליסטי מוסד

 הסטנדרטים פי על עליהן, ולהתנצל אותיה
 שהדי העיתונאית. האתיקה ישל המקובלים

 ושלא לונדון את ששמעו אלפים, סאות
 ממשיכים הזה, העולם דיברי את קראו

אמת. הוא הכזב כי להאמין
 חטא לונדון ירון הוסיף בינתיים אך

 במלואו, הסיפור את לספר עלי פשע. יעל
 יידעו הזה העולם קוראי ׳שלפחות כדי
 של האובייקטיבית הביקורת ׳מתבשלת איד

הטלוויזיה.

1■ ■! ■!
 בשם התקשרו השבוע כראשית

 מערכת הברת ישי, !שרית עם לונדון ירון
 יודעת שרית בי ׳נודע איכשהו הזה. העולם

 אלטון הבריטי זמיר־הפופ של תוכניותיו על
 עלי אנשי ,בישראל. לבקר העומד גץן

 את להם לגלות טמנה ׳ביקשו כותרת
לה. הידוע

 ירוו ושל יחמו כי בטענה סירבה, ׳שרית
 עשיית ,מצדיק אינו הזה להעולם לונדון
 יגיב איד לעצמה תיארה לא היא טובות.
 סירוב ■על העיתונאי׳ המצפון דובר לונדון,

 צופי אלפי מאות לדעת נוכחו בזאת זה.
אף — האחרון החמישי ,ביום כותרת עלי

הדברים. רקע את הסתם, ,מן ידעו, לא כי
 )2083( הזה העולם של האחרון הגיליון

 עם־רם, הלנה השדכנית על כתבה הכיל
האינטלי הקורא ישי. שרית ■של עטה פרי

 כי להניח מדעי יסוד לנו ויש — גנטי
 מתאימים הזה העולם קוראי •של רובם רוב

 שהכתבה לכך לב שם — זו להגדרה
 הניחה ושרית עוקצנית. באירוניה כתובה

 שדיעותיה היפה, השדכנית לדבר. לעם־רם
 מסויימת ■שיכבה -של ,גישתה את מבטאות
 חופשי. ׳באופן די,ברה הישראלי,ת, ,בחברה

 קדומות לריעות ביטוי נתנה השאר ,בין
אליהן. הגיעה ,איד הסבירה ׳ואף גזעניות,
 הדברים את לקלקל רצתה לא ושרית
 בצדק, הניחה, דדא משלה. הערות על־ידי

■עצמם. בשביל מדברים ושהדברים
 ויד,ראה קרא הוא ? לונדון ירון עשה מד.

 במרסאות •שהובאו השדכנית, ■דברי את
 אותם מעלה הזה העולם בי וטען כפולות,

 בקיצור, — ובאהבה״ ״בחיבה נס על
 המשמיע גיזעני, עיתון הוא. הזה שהעולם

גזעניים. באנשים .והתומר גזעניות ריעות
 כוונו ■לולא מצחיק, ׳להיות היה יבול זה

 שאינם מאזינים אלפי למאות הדברים
 הסתם מן ושקיבלו הזה, העולם יאת קוראים

 הוא הזה העולם כפשוטם: הדברים את
אותם. ומשמיץ עדות־המיזרח בני ׳נגד

 היה ישי. שרית טעתה באמת, אולי,
 העולם קוראי ושבין בחשבון לקחת עליה
ושל ברמתו ,אחד קורא לפחיות יש הזה

ישי עיתונאית
טהורה ספרדיה

 מבץ אינו אחד קורא ואם לונדון. ירון
 אסור ■אולי בולטת, כשהיא אפילו אירוניה,

באירוניה. לכתוב
 עובדה ׳למאזיניו לספר ישכיח לונדון אגב,

 ישישרית היטב: לו הידועה אחת, קטנה
 המתגאה טהורה, ספרדיה בעצמה היא ישי

י *במוצאה. מאד
■ י■ י■

אי אודי ד  פרט עוד ללונדון להזכיר כ
קטן.

 בתוכניתו דיאיין הוא ׳שבועיים לפני
 הציבור ■באוזני ושהשמיע מפחסתאל, אדם

 כידיעות ואלא להגדירן שאי־אפשר ריעות
 של שיטה נקטנו ואילו מובהקות. נאציות
 לונדון כי לטעון יכולנו עצמו, לונדון
 ׳ולא ובאהדה״, ״בחיוסד. הרבדים את הביא
 מן אחת ;במילה אף להסתייג לנכון מצא

אורחו. על־ידי שהושמעו המזעזעים הדברים
 סבורים אנו זו. שיטה ננקוט לא אבל

 לאיש ■שנתן לעשות היטיב לונדון כי
 מצירו, הערות ללא נפשו, כאוות לדבר

 לזזתרשם הישראלי לציבור איפשר זכר
 שיש — זו !טחרידה ,מתופעה ולהזדעזע
 גזעניות דיעות בעלי ,אנשים ׳בישראל

 צריבה הממשלה כי הסבורים קיצוניות,
בהם. לתמוך

 ירון עם אינו הוויכוח :העניין ולסיכום
 רשות־ הנהלת עם הוא הוויכוח לונדון.

 האם היא: ׳והשאלה הממלכתית. השידור
 העיתונאית האתיקה ׳מכללי ׳משוחררת היא

 בלי־ שכל או ׳האלמנטרית? ׳וההגינות
 אלה, לכוללים כסופים במדינה התיקשורת

 המתקיים המונופוליסטי המכשיר מילבד
הציבור. חשבון על

ם - ל ה העו 2084 הז

 :והמינהלה המערכת י הישראלי החדשות שבועון הזה״. ״העולם
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ח״ב של הפנסציונית ההופעה

 ישבה השבוע, •בטלוויזיה אולמידט אהוד
 — מטבעו שפן ד,שולף כקוסם — ׳•שלף

 •שנערכה השיחה של ההקלטה סרט את
 (!מיל.) אלוף ■לביו בינו וחצי ישנה לפני

 הפשע בנושא זאבי (״גאנדי״) דחבעם
 היו ■מהצופים. רבים הדהימה המאורגן,

 הבלשי מחיושו שהתפעלו כאלה ודאי בהם
 יאת המקליט הזז״׳ב־עליש, של המפותח
 שבסרטי-הטתח הבלשים כמו יממש ■שייחותוו

בטלוויזיה.
 הוא מופתע ׳להיות היד. צריך שלא מי
 שנד. לפני עוד שכן הזה. העולם קורא
 הפגישה אחרי בילבד ספורים ימים וחצי,

 שלום במלון זאבי, לאלוף אולמרט בין
 על בהרחבה הזה העולם דיווח בירושלים,

 ציטוטים ׳ממנה הביא ואף שיחה אותה
ארוכים.

 הציבורית ההיסטריה בשיא זד. היד,
 תקופה, באותה לעורר !אולימרט ח״ב שניסה
 הובע של דימוי לעצמו ליצור ביקש כאשר
 פושעת לחשוף המצליח ואיגקוויזיטז־ד כללי
 יודעת אינה שהמ״שטרד, ושחיתות פשע

ביודעין. ומהן !מתעלמת או עליהן
 נסחפו במדינה אמצעירהתיקשורת כל

 שהיה אולימרט, של הפירסום־העצמי למסע
סתי הכללות, ׳רצופות חקירות על מבוסס

 הרדיו, דמיוניות. ושטויות המצאות רות,
 ■כתרים לו קישרו ■והעיתונות הטלוויזיה
בשיבחו. הפליגו ותדאריס,

 אוילמרט ה״כ של העצמי הדימום מסע
 הופיע הזה שהעזלם אחדי בבת־אחת נפסק

 ״בלוף :הטתרת את שנשאר, בבתבת־׳שעד
 בכתבה ).2006 הזה אולמרט״(העולם יושמו

 שורות כותב שכתב הבאלונים״, ,,מנפח
 שרלטן, של באור אולמרם הוצג אלה,

 עבר לגל והחשדות האשמות המפריח
ציד־מכשסות. על :להיבנות והמנסה

 אותה על לראשונה דווח כתבת באותה
 השבוע להציגד. ניסה •שאולמרט פגישה
 ימים באותם ישלו. ■ראשון בילעדי כגילוי

 האלוף שידת עדיין 1976 פברואר יחודש -של
ב למ״לחמה ראש־הפמשלד, כיועץ זאבי

 ובישמו במעמדו לפגוע שלא בדי טרור.
 של !מלאכתו את לעשות לא וכדי הטוב

 רמזים בצורת לשרבבו שרצה אולמרט,
 נמנענו המאורגן, ׳הפשע עסקי אל אנוניומיים

 המוקלטת, שהשיחה העובדה !מציון אז
 נערכה בכתבה׳ פורסמו ׳סמנה קטעים אשר

 את אז תוארנו גאנדי. לבין ■אולסרט בין
 (מיל.) בביר כ״קצין או׳לטרט של בן־זשוחו

מדע.״ את פשט מזמן שלא צה״ל, של
 הבכיר ,הקצין הזה: העולם אז קבע
 שהטיח הכוללנית :מההאשמה נעלב ׳(׳מיל.)
ל (הכוונה צה״ל בקציני האמיץ הבלש

 קצינים כי אולמרט ■של הרדיופונית הודעתו
ם  במילחמת־ חלק נוטלים צה״ל של מידי

היש התחתון בעולם הנערכת הכנופיות
 בל לספוג ■אומנם התרגל ,צה״ל ראלי).

 ,אבל קצץ, אותו אמר עלבונות,׳ מיני
מדי.׳ יותר באמת סבר זה

 הח״ב־בלש, עם להיפגש ביקש ״הקצין
להאש בקשר פדוייק מידע ממנו לקבל

 שיל- את להזהיר אולי. שעכל, כדי מותיו,
 העולם־התתתון אנשי מפני צה״ל טונות

 הבכיד הקצין ■הבכירה. הקצונה שבקרב
 התכוון בדעק מי אל לדעת רצה (מיל.)

בכך הציבור את הפחיד כאשר אולמרם

ל מנסים זוטרים׳ לא-כל־בך יש׳קצינים
התחתון. העולם על השתלט

ב ירושלמי, ׳במלון נערכה ״הפגישה
שאור ואחרי כמעט, קוגספידטיובייס תנאים

 אי- למנוע כדי !מתווכים. באמצעות גנה
 בע:תיד יתכחשו ׳•שלא הצדדים. יבין הבנות

 הוסכם השוחה, במהלך שייאמרו לדברים
 הציטטות ׳פמכשיר־הקלטה. הקלטתה על

 סרט־ההקלטד, מתוך נלקחו להלן, המובאות
שיחה.״ אותה של

 יאותה קיום דכי פירסום אחדי
 אולמרט מצא לא הזה בהעולס פגישה
השמו מסיבות הדברים. על להגיב לנבון

 שלא •והעדיף שתיקה על שמר עמו רות
 כפי הישיחה, לתוכן מלא פירסום לתת

הושבוע. ■שעשה
 ׳תקופת אחרי השבוע, שדווקא העובדה

 לנכון אולמרט מצא ׳ממושכת, שתיקה
 שיחה, אותה פירטי את לציבור לספר
 •של מניעיו טייב לגבי הירהורים •מעלה
 את כי נראה הציבורי. ׳ואומץ־יליבו האיש

 תוכן ולגילוי הפומבית להופעתו ,העיתוי
 במתכוון, אחלמרם יבחר נאנדי עם השיחה

 בנושא מהגילויים ההצגה יאת לגנוב כדי
 מעל להתפרסם ׳שעמדו המאורגן, הפשע

מראש. במודעות נמסר ושעליהם הארץ דפי
 עצמה, המוקלטת השיחה לגבי ואילו

 שאולמרט מהרושם להשתחרר א-אפשר
 עוד כל בסוד, תוכנה את לשמור העדיף

האלוף ׳ובן־שיחו, סאופוזייציד, הוא היד,

רם עם־ שדכנית
טהורה גזענית

 בגדטשל. בכיר :תפקיד בעל היה זאבי,
 אזרח הסך וגאנדי היוצרות כשהתחלפו

 שלא ואומץ ;אולפרט פתאום התמלא פרטי,
שגה. או וחצי ושנה לפני בו נמצא

 להזכיר הר,אוי !מן זו בהזדמנות ׳אגב,
 מלפני בהתחייבויותיו עמד •לא שאולמרט

 למרות עריץ, גילה ילא הוא וחצי. ישנה
 הליא־זיוטרים״ ״ד,קצינים הם טי ד״בטחותוו,

 סשם התחתון, העולם על להשתלט המנסים
 החקירה בגורל עלה מה לאומד, בישר ■שלא

 ׳הודיע פתקחתה !שעל ,!והנוראית הגדולה
 באמצעי־ רבה סחגיגוות !תקופה ׳כאותה

האיישסיז.״ ״מצוקת בנושא התיקשורת,


