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 בית- פרשת על הדו״ח פירסום יום
 שעבר, בשבוע במזרע, לחולי־נפש החולים

 שהיו וגברים, נשים לכמה יום־חג היה
הזאת. הפרשה גיבורי
 משמעותי, כי אם קטן, חלק לנו היה

 אך בחג. להשתתף לנו ומותר זו, בפרשה
 שראויים למי צל״שים לחלק יש כל קודם
 האנא־ את לחשוף כך כדי ותוך — לכך

 הטוב כל את המדגים מיבצע, של טומיה
העיתונאי. שבמיקצוע והיפה

 הכתב לים, בני הוא הראשון הגיבור
 שהביא הטלוויזיה, של לענייני־בריאות

 לפני ומישפחתו ביאליק לארי החייל את
 את שתיארה מזעזעת בכתבה המצלמה,

במזרע. יסוריו
אח ידיעות טיפל כבר כן לפני שנה
 עורר לא משום־מה אך זו. בפרשה רונות

 תגובות. בלי ועבר רב, רושם אז העניין
חשו זה מסוג בגילויים כי מוכיח הדבר

 גם מוכיח הוא והמקום. העיתוי גם בים
ל להיות שיכולה האדירה ההשפעה את

 מטרה משרתת היא כאשר — טלוויזיה
טובה.

 אינו אך — קל נראה ליס של המיבצע
 על כי לדעת יש זאת, להבין כדי כזה.

 בשנה מתדפקים כלי־תיקשורת של הדלת
 הטוענים חולי־נפש, של רבות עשרות

 בזדון נכלאו וכי לגמרי, בריאים הם כי
 בני־מיש־ או מושחת פסיכיאטר על־ידי

 מנסיונו לומד עיתונאי כל מנוולים. פחה
 גם מה — אלה בסיפורים לחשוד המר

 חולה״ וגם פסיכיאטר, אינו שהעיתונאי
 בעיני קרובות, לעיתים נראה אמיתי נפש

למהדרין. שפוי כאיש ההדיוט,
סי נשמר הזה העולם של בפולקלור

 אודות על לצעירים, מוותיקים העובר פור,
 בעל נאה, גבר עם ששוחח הכתב־המתלמד

 למערכת. שבא למהדרין, שפוייה חזות
 מזעזעת פרשה שעות במשך לו סיפר האיש

 נסער הצעיר הכתב ורדיפות. קיפוח של
 למענו, למסע־צלב לצאת והחליט ונרגש,

ירו ״אנשים כי וסיפר הוסיף שהאיש עד
 ולילה יומם אחריו רודפים קטנים״ קים

בקרני־מוות. להרגו ומנסים
 מפני לברוח עיתונאים לומדים כך משום

 לשבח כן על לציין יש כאלה. מתלוננים
 וחקר, התרשם לביאליק, שהקשיב לים, את

 הוא האיש כי בעצמו שהשתכנע ואחרי
 הגן הוא עיתונאית. למערכה יצא שפוי,

 לו שהודבק האיש, של זכויות־האדם על
 שירת כי אף חולה־נפש, של תו חייו לכל

 אחרי מייד במיבצע־ליטאני, בהצטיינות
מזרע. של התופת מן שיחרורו

 אגי ;,לא
]״ האויב

 חי־ צעירה היא השנייה הגיבורה
 זהו כתחקירנית. בטלוויזיה העובדת נית,

 המיר־ על מופיעים אינם שבעליו תפקיד
 דליה בצינעה. מלאכתם את ועושים קע

לפעול אפשר זה בתפקיד כי הוכיחה מור

 של ביותר היפות אמות־המידה פי על
במשימה. ודבקות אידיאליזם

 החדשה תוכניתו למען הפועלת דליה,
ב עסקה חופשית, כניסה ניסן, אלי של

שיג באופן צינעת־הפרט. על תוכנית הכנת
 בסך ביאליק. פרשת את גם חקרה רתי
 זה מיקרה פי על להדגים ביקשה הכל

 של רפואי בפרופיל בצה״ל שזכה שאדם
 חייו, בכל זה כתם עימו נושא חולה־נפש

 לקבלת סיכוייו את להרוס העלול דבר
וחברתית. חומרית ולהתקדמות מישרות
 כי חוקר־פרטי גילה בתוכנית ואכן,

 פרטים קבלת על עומדים רבים מעסיקים
 עובדים לעבודה מקבלים כשהם כאלה,

 בהשגת בעייה כל אין פרטי לחוקר חדשים.
 המועמד, של הצבאי עברו על פרטים

ה ועוד. אישפוזו, צבאי, בכלא כליאתו
 פינקסי־ את לידיהם מקבלים גם מעסיקים

למ — המועמדים־לעבודה של המילואים
 ה־ החוק. את בפירוש נוגד שהדבר רות

למסור ואין צבאי. מיסמך הוא פינקס

ליס כתב
*סוב לא לי מריח ״זה . . .

 חייל־מילו־ של שירותו על פרטים לזולת
אים.

 של הקורה לעובי דליה נכנסה כאשר
ברגשו סחפה היא הזדעזעה. היא הפרשה,

התוכ קיבלה וכך ניסן, אלי את גם תיה
 שנועד מזרע, עניין חדה. תפנית כולה נית

 הבינו שניהם במרכזו. הועמד שולי, להיות
 שהוא דיני־נפשות, של עניין זהו כי

מצינעת־הפרט. יותר חשוב
 ניסן נפגשו התוכנית הכנת כדי תוך
 צה״ל, של קצין־הרפואה־הראשי עם ומור
 מעלה זו בפרשה שתפקידו דולב, ערן

ביותר. חמורים ספקות
 כבר דולב, עם דליה נפגשה כאשר

 פרטים שגילה דו״ח־ריפתין, בידיה היה
 בעיק- שחובר זה, דו״ח מזרע. על מזעזעים

 על־ הושג הוא נגנז. ביאליק, פרשת בות
 לא דליה אך משלו, בדרכים ליס ידי

 תסכן שמא דולב, לפני להציגו חששה
מקורות־המידע.

אצבעו את דולב שם השיחה במהלך

 לא לי מריח ״זה לדליה: ואמר אפו, על
 זה. בעניין מעורבת מדי יותר את טוב.
 רופא.״ בתור זאת קובע אני

 היה מאד. מוזרה קביעה זאת היתה
 מעדיף כשלעצמי אני ההשדה. של יסוד בה

 להם שאיכפת ״דעיררים״, שחט עיתונאים
 כהי- אנשי־המיקציע פני על עושים, הם מה

 (פעם ליצאניות פעם לא הדומים החושים,
״עיתוזנאי״). המושג את למענם המצאנו
 בית־חולים הוא מזרע כי אמר דולב
 עליו, תלונות שמע לא שמעולם מצויין,

 בעצמו עומד שלו סגנו הנה — ולראייה
 אלי היה יכול לא זה בשלב שם. לעבוד

 דו״ח־ את לדולב והגיש להתאפק, ניסן
 את שינה בנוח, הרגיש לא דולב ריפתין.

 מעולם הובא לא הדו״ח כי אמר הטון,
קודמו. לידיעת לא וגם לידיעתו,

 כי מכן לאחר טען מישרד־הבריאות
 .1978ב־ עוד לצה״ל הועבר אכן הדו״ח

 הצבאי הפסיכיאטר לידי הגיע כי יתכן
 אותו שמר ושזה ברוך, הד״ר הראשי,

 הד״ר עליו. לממונה להעבירו מבלי בידיו,
 ללארי שנתן הרופא אגב, הוא, ברוך

הפסיכיאטרי. הרפואי הפדופיל את ביאליק
 שוב מור דליה התקשרה היום למחרת

 אחרת. עמדה זה נקט והפעם דולב, עם
 את להפסיק הורה שהוא לה הודיע הוא

 הקפיד הוא אך למזרע. החיילים שליחת
 ביגללכם.״ לא זה ״אבל להוסיף:
 אני לא ״דוקטור, :מור דליה לו השיבה

!״האוייב

ו ק ; /

״ ה קי הקו
ת ככל א  בתוכנית־ להופיע דולב סירב ז

דו הסיבה: להתראיין. וסירב הטלוויזיה,
 להאמין קשה עליו. זאת אסר צה״ל בר
פסי עצמו שהוא אבן, יעקוב הדובר, כי

 הפציר אילו כך, על עומד היה כולוג,
 לדבר. לו להניח דולב בו

באורח־פלא דולב קיבל זאת לעומת

מור תחקירנית
!״מעורבת מדי יותר ״את

 ישראל, קול כתבת אצל להתראיין רשות
ברי לענייני כתבת שאינה יאירי, דליה
 דולב. של אשתו היא זאת, לעומת אות.

 פרשת גיבור של אלמנתו היא (דליה
מצטיין.) קרבי חייל הוא דולב וגם סאבוי,

 כלי־תיקשורת לפרשה נכנסו זה בשלב
 הקוקיה״ ״קן על כתבה נבו יפעת נוספים.
 מרוח־ התרשם הזה העולם וגם בהארץ,

ל להיכנס והחליט סור, דליה של הקרב
הפרשה. חשיפת

בשבי שיגרתית החלטה זאת היתה לא
 בפרשה לטפל אוהב הזה העולם אין לנו.

 אותה. חשף כבר אחד שכלי-תיקשורת
 ודיני- ,הפרשה חשיבות כי החלטנו אולם

טיפו את מחייבים בה, הכרוכים הנפשות
 הצוות ״סקופ״. בה אין אם גם בה, לנו

 אחיות־לשעבר, שתי של בראשותן — שלנו
 רזין, גילה והצלמת קורן סטלה. הכתבת
 את חקר — במזרע זמן־מה בעצמה שעבדה
 מזעזעים פרטים וכמה כמה וגילה הפרשה
 גבריאל הד״ר את שהכירה גילה, נוספים.

ברחוב. אותו וצילמה אותו איתרה לני,
 ),2211( הזח העולם כתבת כי מקווה אני

 תרמה מזרע״, ״זוועת הזועק השער ובעיקר
 את שהכריחה הציבורית האווירה ליצירת

 המרחיקות־ המסקנות אל להגיע השילטונות
הגיעו. שאליהן לכת,

 אך העניין, לכאורה, נסתיים, בזד.
 היבטים לו יש ממנו. להרפות מציע איני

בירור. הטעונים
שיל- של התמוהה העמדה כל: קודם

הפרשה. מהלך בכל צה״ל טונות
 כאן שהיתר, הרושם מן להימנע קשה

 חיפוי של פרשה קטנה״, ״ווטרגייט מעין
המת מול צה״ל עיני עצימת וטישטוש.

 חייליו, נשלחו שאליו בבית־החולים, רחש
 לפעולה העויין והיחס החקירה, דו״ח גניזת

 כדי בה שיש גישה מגלים העיתונאית,
לו. חשוב שצה״ל מי כל להחריד

מת המשוגעים״ ״בית של זו בפרשה
מערכות״. ״טירוף של תופעה גלה

 לראות רצה לא צה״ל מנגנון כי ברור
 שיראו גם רצה ולא לשמוע, רצה ולא

ז מדוע ושישמעו.
 לכל עויין יחס יש האנושית בחברה
מפ שהן מפני מחלוודנפש, של הסוגייה

 הילקו, בימי־הביניים האדם. את חידות
 מהם לגרש כדי חולי־נפש, ועינו כבלו

 שרידים מגלה במזרע שקרה מה השטן. את
 וצה״ל הישראלית, החברה זו. גישה של

לדעת. רצתה לא בתוכה,
מת שחיילים החשד תמיד קיים בצבא

 ידועה להשתמט. כדי כחולי-נפש חזים
 המצטיין, האמריקאי האלוף של הפרשה
 מילחמת־ של שבעיצומה פאטון, ג׳ורג׳
 וסטר בבית־חולים ביקר השנייה העולם

 בגלל בהלם־קרב. שלקה חייל, של לחיו על
 הודח וכימעט קשה, פאטון ננזף זו פרשה

מתפקידו.
 המתחזים יש כי כנראה, חושש, צה״ל גם

 כל־כך לא — אולי — כן ועל כחולים,
 מתייחסים אם מסויימים לקצינים איכפת
 מי מאידך, ומחושמלת. קשה ביד לחולים
 הפסיכיאטרית בדרך מסולק בצה״ל, שנשבר

 דרך וזוהי בכך, רוצה אינו אם גם הזאת
 מיקצועיים. מעושי־צרות להיפטר נוחה
 הטיפול עם להשלמה הסיבה זוהי כי יתכן

 החייל את להכריח שבא במזרע, הברברי
 פסיכיאטרי, בפרופיל לשיחרורו להסכים

 לחייל בכך הכרוך העצום הנזק כל עם
וחברתית. חומרית נפשית, מבחינה
 הפאראדוכס את מציג 22 מילכוד הספר
 שש אינו נורמלי אדם הקלאסי: הצבאי

 שהוא מכיוון אך בקרב. חייו את לסכן
 שרוצה מי לשרת. לחייבו יש נורמלי,

נור אינו זאת, לעומת נפשו, את לחרף
 לו דווקא נורמלי, שאינו ומכיוון מלי.

לשרת. להניח אסור
 מעין מגלה וחבריו ביאליק לארי פרשת
 אך לשרת, שרוצה מי — ״23 ״מילכוד

להש אותו מכריחים בבית־חולים, אושפז
תחרר.

 מחדש לחשוב לצה״ל כדאי כי לי נדמה
הזאת. הסוגייה כל על

 לכל ראוייה מישרד־ד,בריאות פעולת גם
 במלוא הביורוקראטיה מתגלה כאן גינוי.

 עיניים, עצימת — המכוערים מערומיה
 בני־ ועינוי ברוטליים נוהלים עם השלמה

 לשם טישטוש חיפוי, חסרי־ישע, אדם
 מזעזע, דו״ח גניזת הדדית, עצמית הגנה

 שלה, את עשתה שהעיתונות אחרי ולבסיף,
צדיקים. פני העמדת

 אנטי- דמגוגיה
עיתונאית

 התפקיד את מחדש מוכיחה זו פרשה
העי וביכללה — לעיתונות שיש המכריע

 המודרנית, בחברה — האלקטרונית תונות
 מופשטים־לכאורה עניינים לגבי רק לא

 לגבי גם אלא לסידרי־השילטון, הנוגעים
 הבלתי* בצורה האדם, של חייו על ההגנה

ביותר. אמצעית
 בהתנגדות זה תפקיד נתקל כמה עד מוזר

העי אשר הציבור, מצד אינסטינקטיבית
 בהגנה חיוני כה תפקיד ממלאה תונות
 ב״מישפט אלה בימים השתתפתי עליו.

 הצורך נדון שבו הרדיו, מסעם ציבורי״
 העיתונאים של חופש־הפעולה את להרחיב

 עצמם את שהוכיחו העיתונאים אותם —
מזרע, בפרשת מזהירה כה בצורה

 היחס אך קטן, קהל רק נוכח ב״מישפט״
 הדמגוגיה עויין. בהחלט היה לעיתונות

 זכתה ״עדים״ כמה של האנטי־עיתונאית
ה לגישת היחס ואילו חיובית, בתגובה

 של הפעולה צורת את שהסבירו עיתונאים,
נער לבסוף שלילי. היה אמצעי־התיקשורת,

 חופש־ הרחבת נגד היה והרוב הצבעה, כה
העיתונות.

 להיקלע יכול המצביעים מן אחד כל
 יתפלל ואז — לחולי־נפש לבית־חולים מחר

 ועקשן, אידיאליסטי הגון, עיתונאי שיימצא
כמשמעו. פשוטו — אותו שיציל

22133 הזה העולס


