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״הארץ״ היומון ובין
 חברת בגיצחון הסתיים

התעופה
ו הארץ מערכת בין המילחמה

 חדד, עמוס תעופה, לענייני כתבה
 ויושב־ראש אל־על הנהלת ובין

 אברהם שלה, המנהלים ,מועצת
ל כבר נכנסה שביט, (״בומה״)
ב העיתונות עולם של פולקלור
מת שהארץ החליט בומה ישראל.

 שבראשה ולחברה אישית, לו נכל
נגד. צעדי בכמה ופתח עומד, הוא

 הארץ, עורכי עם שוחח שביט
 חדד את יעבירו שהם לדרוש וניסה

 אחר־כך הועיל. ללא אך מתפקידו,
 הפיר־ מחלקת לאנשי שביט הורה
 המודעות את להפסיק שלו סום

 והמשיך נכנע לא היומון להארץ.
 שלדברי וכתבות ידיעות לפרסם
ומשמיצות. נכונות לא היו שביט
 מאזן בעזרת שביט, כשהוכיח גם

נוס מיכתבי מאות ובעזרת החברה
 באל־על, אמיתי שיפור חל כי עים,
 ירד ״לא נעשה, אכן הנס וכי

והמ הארץ עיתון לדבריו, ממנו,״
 שלא וידיעות מאמרים לכתוב שיך
 הנימרץ יושב-הראש של לרוחו היו
על. אל־ מנהלי מועצת של

 ביומון. להלחם החליט שביט
 נגד תלונות של בשורה פנה הוא

 מועצת־העיתונות חדד. ונגד הארץ
 התלונות. לבדיקת ועדה הקימה

 מו־ יצחק עורך־הדין עמד בראשה
 חברים היו מוריץ עם יחד ריץ.

 מרק הנזישנזר, על עורך בוועדה
נדב. אמנון צה׳׳ל, בגלי ועורך גפן,

 אחת עברה הוועדה דיוקים. אי
 וקיבלה, אל־על תלונות על לאחת

 כולן. את הסתייגות, ללא כימעט
 שהופיעו הארץ נציגי ניסו תחילה

בני מהפרשה לצאת הוועדה, לפני

י

מוריץ פרקליט
מטעות הכותרות

 שמשום טענו הם טכניים• מוקים
ה להגשת פירסום נתן שאל־על
 נבדקו, שהן לפני עוד תלונות,

 בתלונות. לדון לוועדה, לה, אסור
 שטענה הארץ נציגי כשהבינו אך
עליה. חזרו לא תתקבל, לא זו

ידי חדד פירסם בדצמבר 28ב־
 סובסידיה על אל־ מקבלת לפיה עה

 שהיא הדלק עבור הדלק, ממינהל
 למטוסיה• רוכשת

 על, לאל־ רב נזק גרמה זו ידיעה
 האחרות שהברות־התעופה משום

הסוב־ את להסיר לחצים הפעילו
היא החברה לטענת על. מאל־ סידיה >

במדינה

שביט יושב־ראש
מודעות חרם

 משלמת סובסידיה, מקבלת לא
 העלות ממחיר יותר הדלק עבור
 מסויימת, הנחה לה יש כי אם שלו,

 שך,יא הגדולות הכמויות משום
קונה.

 קבעה מועצת־העיתונות ועדת
 וכי זו, בתלונה צודקת שאל־על

 לא ידיעה פירסמו והעיתון הכתב
ש למרות מטעה, וכותרת מדוייקת

 בזמן בידיהם היה האמיתי המידע
הידיעה. כתיבת

 טל אל־ שהגישה אחרת בתלונה
 דווקא הוועדה תמכה הארץ, נגד

 לפיה ידיעה, פירסם הארץ בעיתון.
 ויתרו על אל־ של האוויר צוותי
 אך משכרם, אחוז 20 על אומנם

 מבעבר. יותר גבוה עתה יהיה הוא
 לקבל פנה שהוא הוכיח חדד עמום
ו על אל־ מדובר זה בנושא מידע
בשלילה. נענה

 נוספת ידיעה הגזים. הכתב
 של חמתו את עוררה חדד של

 ,1980 ביולי 15ב־ כתב חדד שבים•
 מיליוני 496 הקציבה אל־על כי

 של חופשה פדיון עבור לירות
 שכל טוענת על אל־ האוויר. צוותי

מיל 185ל־ רק הגיע כולו הסכום
ב הביא אומנם חדד לירות. יוני
 אל־ דובר תגובת את הכתבה גוף
 בפניו שמציג המיספר שלפיה על,

שהכו העובדה אך מוגזם, הכתב
 היא העיתון שגירסת קבעה תרת

 הכתבה שבגוף למרות הנכונה,
הבי אל־על, של הגירסה גם היתה

שהארץ לקביעה הוועדה את אה

העיתונאית. חובתו את הפר
 חברת את לתקוף המשיך חדד
 תחת ברשימה המתחדשת. אל־על

 פירסם תחתית, ללא בור הכותרת
עוב של משכורות רשימת העיתון

 טען העיתון בחברה. בכירים דים
 ב־ שהופיעו כפי שהמשכורות,

 ועדת ביותר. מוגזמות הן הארץ,
 שהעיתון קבעה מועצת־העיתונות

 מועצת־ כללי את הפרו והעיתונאי
זו. כתבה בפירסום העיתונות

נר אולם ז־ היה לא או היה:
 כי אם החמורה, שהתלונה אה

 תלונת היתה מכולן, המשעשעת
 חדד שפירסם ידיעה לגבי אל־על

דב ציטט חדד •1981 במאי 11ב־
 בפתיחת שביט בומה שאמר רים
 עוד בחוץ־לארץ. אל־על נציגי כנס

 כלל שביט כי התברר יום באותו
 יכול לא לכן כנס, באותו היה לא
 את בו ולומר אותו לפתוח היה

 למחרת לו. יחס שהארץ הדברים
חמו שהיתה הכחשה, הארץ פירסם

 לטענת עצמה. מהידיעה יותר רה
 זה היה הכחשה, באותה הארץ
 הדברים. את לו שמסר על אל־ דובר
 חדד שיכלל הוועדה לפני בדיון

 הידיעה שמקור וטען גירסתו, את
 שאמר אל־על, דובר אומנם היה
 אך הכנס. את יפתח ששביט לו

 שביט למר שייחסתי ״הדברים
 סגור בכנס על־ידו בפועל נאמרו

הס מעמד,״ באותו ולא בישראל,
הוועדה. לחברי חדד ביר

 אל־ נציגי העלו הדיונים בסיכום
 כנגד מנהל שהארץ הטענה את על

לעו טען הארץ מסע־צלב. החברה
ה את מענישה שהחברה זאת מת

 לו נותנת שאינה כך על־ידי יומון
 את קיבלה לא הוועדה מודעות.

 מסע־הצלב, לגבי על אל־ גירסת
ב לדון מעניינה זה שאין וטענה

אל־על. של המודעות חרם
 ושני עורך־הדין קובעים בסיכום

 שיש לנו ״נראה כי העיתונאים,
 עיתון וכי אל־על לתלונות בסיס
 לא אומנם חדד עמוס ומר הארץ
 שפורטו, כפי במיקרים כראוי, בדקו

 חדד על-ידם. שפורסמו עובדות
 היתה שלא ידיעה לפירסום מסר אף

 וחדד הארץ עיתון מעיקרה. נכונה
 אשר כותרות מיקרים במיספר נתנו
 נתנו לא וגם להטעות כדי בהן היה

להכ נאותה והדגשה נאות פירסום
החברה.״ חשת

 אושרו הוועדה שמסקנות אחרי
 מועצת־ של הוועד־הפועל על־ידי

 בני- לשני נשלחו הן העיתונות,
 מהארץ ביקש אל־על הפלוגתא.

עיתו כידיעה המסקנות את לפרסם
כן. עשה לא הארץ אך נאית

ה א פו ר
בת או ן3

 מציע גיגקומג רופא
תיגרר! דוג7הו7 מוזכץ

הרצוי מהמין
 לעתיד הורים זוג כל כימעט

הרך מין את לקבוע רוצה היה

הוועדה כמסקנות הסיכום סעיף
כראוי בדקו לא

♦
 שאטלם, ב. לאנדרום ד״ר שיוולד.

ב שעיסוקו אמריקאי גינקולוג
 הבא הרצפט את ״בישל״ מחקר,
בן: הולדת עבור
 אלא מין יחסי לקיים אין •
 תאריך לפני ימים משלושה החל

האשה. של הביוץ
 לבצע יש מגע כל לפני 0

 כפיות שתי עם נרתיקית שטיפה
מים. בליטר שנמהלו לשתיה סודה
 תהיה שהחדירה להשתדל •

הפליטה. בשעת עמוקה
לאורגז להגיע האשד. על 0

ה לפני האהבה מעשה בעת מה
איתו. יחד ממש או גבר

ל טוב אלו עצות של היפוכן
לעולם. ילדה הבאת

במחק כלולים אלה מירשמים
 שאטלם, ד״ר של חדשניים רים
המב הכותרת תחת פורסמו והם

כעת ;ילדך של מינו : טיחה
לבחור. תוכלי

 המתכונים הדי הגיעו לישראל
 בזמן רק שאטלס הדוקטור שמציע

לפ בכוחם שיהיה יתכן האחרון.
 כאבי- את ובראשונה בראש תור

ה במחלקות האחיות של הראש
כרי מלאות תמיד אלה יולדות.

 אבות אודות על בסיפורים מון
 שבשעמם ומאוכזבים, מתוסכלים

 בבית־החולים הקימו בת, נולדה כי
 את שם להשאיר ואיימו שערוריות

ביטנה. פרי ואת היולדת
 זועמים מאבות אחד לא אף
בעוב ולהכיר להשלים נאות אלה

ה קובע היילוד מין את כי דה
גבר!

 העובר. של מינו קביעת
 על־ידי נקבע החדש היצור הרכב

 בביצית המצויים כרומוזומים 23
 בני־זוגם 23 ועוד מופרית, הבלתי

 22 רק אולם שבזרע. ההולמים
ה רגילים. כרומוזומים הם מתוכם

מי כרומוזום הוא 23ה־ כרומוזום
מוס התינוק של מינו כלומר, ני.
 זה. כרומוזומים זוג על-ידי דר

הכרו האשה שאצל בעוד אולם,
 (ומסומן הביציות בכל זחה מוזום

להיות יכול הוא הגבר בזרע ב־א),

 ,X כלומר בביצית, הנמצא מהסוג
המסו מסוג לחלוטין, שונה או
ב־¥. מן

 זרע עם הביצית מתמזגת כאשר
 הרכב יווצר ^ כרומוזום הנושא

 נקבה. ותיוולד XX כרומוזומלי
 X¥ יווצר ¥, נושא הזרע כאשר

 של הכרומוזומים לפיכך זכר. —
 מין את תמיד הקובעים הם הגבר

העובר.
ל בבואם ראשון. יגיע מי

 להטות מדעיות דרכים על המליץ
מסתמ לכאן, או לכאן הכף את
מענ נקודה על הגניקולוגים כים

 מטיפוס זרע של תכונותיו יינת:
 כימעט ¥ מטיפוס מזרע שונות ¥

 על- נוצל זה דרסטי שוני בכל.
ה,רצפ בפיתוח שאטלס ד״ר ידי

לעתיד. טים׳.להורים
 וזריז יותר קטן ¥ טיפוס ובכן,
מקיי אם יותר. מהיר ולכן תנועה,

מגי הביוץ, בזמן מיני מגע מים
הבי אל המהירים הזרעונים עים
שה הסיכוי וגדל ראשונים, צית

 ¥ טיפוס אולם, זכר. יהיה עובר
מ נמוך עמידות כושר בעל הוא

זר של חיותם (כושר X טיפוס
 שעות). 72כ־ הוא ברחם עונים
 לפני יחסים מקיימים אם ולכן,

 גדול אחוז בחיים ישרד הביוץ יום
 הסיכוי ויגדל X טיפוס של יותר

לנקבה.
חשו עובדה הינד. הזרע מהירות

 בדרך בהתחשב כמותה, מעין בה
 ובסביבה לעבור שעליו החתחתים
 הוא שהזרע משום זאת העויינת.

בנרתיק והסביבה זר, גוף בעצם

 ¥ שטיפוס בעוד חומצית, היא
 לפיכך, בסיסית. סביבה מעדיף

 רב זמן להשאר הזרע שעל ככל
 לביוץ, בציפיה הרחם, בחלל יותר

תכו יותר, עמיד להיות עליו כן
^ לטיפוס השמורה נה

 מיליוני נפלטים אחת בשפיכה
 ¥. ומחציתם X מחציתם זרעים.

 ונישנים חוזרים מיבדקים אולם
 ככל קבועה: תופעה על הצביעו

יו רב בשפיכה הזרעים שמיספר
בתו ¥ כרומוזום נושאי אחוז תר׳
 שעולה שככל גם, מסתבר עולה. כם

ב ופוחת הולך השפיכות תדירות
הכל הזרעים מספר מהן אחת כל
 X טיפוס של היחסי והאחוז לי,

שמק שמי היא המסקנה מתרבה.
מג גבוהה, בתדירות יחסים יים
לבת. אב להיות סיכוייו את דיל

ם חיי ד א
דדי׳רות הדה או

 הותקפה דיירודהמישגח
 ־ידי7ע בסכין

המטורף שבגה
 ,1981 אוגוסט חודש בתחילת

 נעים חדר חנה אביטל לה מצאה
 בתל־אביב. שדה יצחק ברחוב

 קצר זמן רק מרוצה היתה היא אך
 שבועיים בערד החדש. במעונה

ששכ בחדר לגור שעברה אחרי
 בן בכור אליהו של בדירתו רה
 בעל־הדירה עליה התנפל ,26ד.־

יש כאשר שלופה, מיטבח בסכין
 דקר הוא במיטתה. שנת־ישרים נה

ו גופה, בכל פעמים כמה אותה
גו בחלק חמורים נזקים לה גרם
העליון. פה

ב הספיקה הצעירה הסטודנטית
 מהחלון לקפוץ כוחותיה שארית
 המישטרה שכנים. לדירת ולברוח

ו למקום הגיעו ומגן־דוויד־אדום
גם הגיע זמן באותו אושפזה. היא

הסגיר לתחנת־חמישטרה, התוקף
עשה. אשר את וסיפר עצמו
 דבורה התובעת, אושפז. לא

 בכור, נגד כתב־אישום הגישה חן,
 עד לעצרו מבית־המישפט וביקשה

לאש ביקשה היא ההליכים. תום
 הוא הנפשי. מצבו את ולבדוק פזו

ו חולה־נפש, הינו כי טען עצמו
 לדבריו, בעבר. כבר מאושפז היה

להר החל המיקרה, לפני כשבוע
 לבית־ פנה ואף טוב״, ״לא גיש

 אך קשור, הוא שאליו החולים
 אלא אושפז, לא הוא משום־מד.

לביתו. הוחזר
 על וחרטה צער מלא היה בכור
 לשכנתו שגרם והחבלות הנזקים
 ולא לדבריו, מאוד״ ״אהב שאותה

 לעשות לו גרם מה להסביר ידע
עשה. אשר את

 מהניתוחים כיום מחלימה אביטל
ה מההתנפלות כתוצאה שעברה
ב בינתיים שוהה בכור לילית.

 לחולי-נפש, בבית־חולים בדיקות
 לייר כל לפני ממליצה והתובעת

 את היטב לברר מישנה דיירת או
 הדירה, משכיר של הנפשי מצבו
בה. להתגורר נכנס שהוא לפני

חדד עחוס ומר הארץ עחון ודי אל-על לתלונת בסיס שיט לנו נראה לסיכום .9
ם. על ?ופורסמו העובדות לעיל שפורטו כפי במקרים כראוי בדקו לא אמנם ד  קרר נזר י

כונה היתר. שלא ידיעה לנ&־סום מסר אף תנו חדד ומר הארץ ן עוזו מעיקרה. נ  נ
תנו לא וגם להטעות כהן היה אשר כותרות ^קרים במספר  והדגשה נאות פירכום נ
. החברה להכחשת נאותה
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