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? הדס מלר? נאווה קדמי שה כץ? י1ד אדי ם? מ חמא

ר ע ד
 הוא בנגב. נמצאה חייל־מילואים של וסתו ך

נרצח.
 כך על דיווחו — כולם! — כלי־התיקשורת

 לוודאי, קרוב שזהו, ולקוראים למאזינים וסיפרו
מחבלים. של מעשי־ידיהם

 המישטרה הודיעה ימים כמה אחרי
יהו על־ידי בנראה, נרצח, הזה החייל כי
 מתוך רצח כלומר: רומנטי. רקע על די,

קינאה.
 הם כמובן. כלי־התיקשורת, דיווחו כך על גם

כזה. מידע יעלימו לא
 כלי• אך לי, שידוע כמה עד אך

 לא חטא, על חיכה לא אחד תיקשורת
חרטה. הירהורי הכיע לא התנצל,
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 כלי של תפקידם היה מה כאן? קרה ץ^ה

והמישטרה? /■/התיקשורת
 שהיא מה אמרה המשטרה בסדר. הכל לכאורה,

 של מעשה ש״זהו חשבה הראשון וברגע חושבת,
מחבלים."
 לא אף לכך, הוכחה שום לה היתה לא אומנם,
 מותר כך. חשבה היא אבל ראיה. של צל־צילה
לא? לחשוב,

 לה אמרו לה. שאמרו מה דיווחה והעיתונות
דיווחה. מחבלים? של מעשה להיות יכול שזה

 של מעשה־ידיו היה שזה לאחר־מכן לה אמרו
 דיווחה. מקנא? יהודי

בסדר. הכל לכאורה
בכדר. אינו דבר שום אבל

 על־ידי הן מלאכת־רמיה, נעשתה כאן כי
כלי־התיקשורת. על־ידי הן המישטרה,

 נשמות אלפי למאות טופטפה כאן
קטלני. רעל של אחת טיפה

 כל הקובעת. היא הראשונה שהידיעה מפני
זאת. יודע לתיקשורת מומחה

 בעיני אמרה, הראשונה והידיעה
יהודי. הרגו ערבים נורמלי: קורא
 הרושם את מחק לא אחר־כך שבא מה וכל

הזה. והחד הברור הראשון,
■ ■ ■

 חזרה בדרכו שהיה חייל, נעלם מכבר א ^
ליחידתו. ) .

ב ממתין כשהוא לאחרונה אותו ראה אביו
לטרמפ. כביש

לטרמם? מחכה בכביש? חייל? *
זה! מה יודעים כולנו אהה,

 נבדקת בפירוש: זאת אמרו כלי־התיקשורת
ונרצח. מחבלים על־ידי נאסף שהוא האפשרות

 אפשרות הרי לא. בהחלט לא, שקר? זה האם
אותה. לבדוק היה הראוי ומן נבדקה. אכן כזאת

מו אלפי למאות הכנים הזה הדיווח יי-
 נרצח יהודי חייל עוד הידיעה: את חות

הערבים. על-ידי
 בוודאי מקום. בשום כך נאמר לא זה בוודאי, 4

 הסביר הקורא הידיעה את הבין כך אבל שלא.
 בזמן כאלה ידיעות עשרות קרא שכבר הנורמלי,
האחרון.

 נמצא החייל חשוב. שאינו כמעט ההמשך
מצה״ל. נפקד הוא באכסניה.

 הפך שכבר הראשון, הרושם את מחק לא זה
הלאומית. התודעה מן חלק
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 יוצרות רעל של אלה יומיומיות ן/ץיםות

הלאו בנשמה תהומית שינאה של מישקע *יו
 את המהווים האלפים מאות של ובנישמתם מית,

האומה.
 המישקע את יצר כהנא מאיר לא י

מו הכחורה אותו. מנצל רק הוא הזה.
 כלי על-ידי נייר של מגש על לו גשת

האמיתיים. הכהנאיס הם התיקשורת.
גוש־ של בהפגנה עתה זה ראינו התוצאות את

הבי על בתל־אביב. מלכי־ישראל בכיכר אמונים
נושאת־ תמאם, משה החייל של אמו עמדה מה

כהנא. של דברו
 את וקראה עמדה היא שחורים, עוטה כשהיא

 נרצח הכריזה, כך בנה, לה. כתב שמישהו התמליל
וגם קדמי. הדס החיילת וגם הערבים. על־ידי

 ארוכה רשימה וגם. וגם אלימלך, נאווה הילדה
ונוראה.

האומנם?
 אף היום, עד פוענח לא תמאם החייל רצח
 השערות. מיני כל הועלו בשעתו רב. זמן שעבר

 פיגוע־חבלני-עויין זה שהיה היתה מהן אחת
המיקצוע). כלשון (פח״ע,

 של בסופו תמיד, מפוענחים כאלה פיגועים
שרות־הביטחון־הכללי. מתגאה בכך דבר.

 אי־ יפוענח אכן תמאם שרצח יתכן
 זה שהיה יתגלה אומנם שאז ויתכן פעם,

 תימוכין. שום לכך אין כרגע אך פח״ע.
כלום. ראיה. של שמץ אין

 המוני ויש הבימה, מעל הנואמת אמא יש אבל
לק והמוכנים לה, המריעים וכהנא גוש־אמונים

 את וגם ביותר, הקרוב הערבי את לגזרים רוע
 של זה גואה נחשול מול לעמוד המנסה היהודי
עיוורת. שינאה

 לרטש פומבית קרא כהן־אבידוב, מאיר (!)הכנסת
העיניים. את להם ולנקר הבטן את להם

 עונו כי טוענים הם עכשיו אבל הודו. הערבים
מהם. שרצו דבר בכל והודו נוראה, בצורה

 כאן נחווה לא כן ועל סוב־יודיצה, הוא העניין
 שהיא במדינת־ישראל, זאת: רק נאמר עליו. דיעה

 אשר עד חף־מפשע הוא אדם כל מדינת־חוק,
 לא זה במישפט הנאשמים בדין. אשם נמצא

עדיין. הורשעו
 מה עשו וכי יורשעו, שאכן לרגע נניח אך

מה? אז עשו. כי עליהם שנאמר
 סוטי״מין של מעשה מובהק, מיני פשע זהו

 העמים בכל יש כאלה פושעי־מין סאדיסטיים.
 יהודי בין הברל אין זו סטיה לגבי המדינות. ובכל

ואמריקאי. גרמני וערבי,
 את כלי־התיקשורת הכליטו מדוע

הנו זהו מדוע הנאשמים? של ערכיותם
הנוראה? הפרשה בכל י ר ק י ע ה שא

עכור גל וכוזנא*: גוש־אמונים כהפגנת תמאם(מימין) משה של אמו

 בכלי־התיקשורת שתחילתו נחשול
ובמישטרה.
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 אלימלך? נאווה קדמי? דם ^

 הדס את רצח מי יודע איש אין זה ברגע 1 1
■ קדמי.

 היה האם פושע־מין. זה שהיה להניח סביר
חשוב? זה והאם ערבי? היה האם יהודי?

 אין חבלני. פיגוע זה שהיה לחשוב מישהו יכול
 הפשע, שיפוענח עד להיות. יכול זה אבל סביר, זה
נדע. לא

 בידי הדם רצח על דיבור כל אז, עד אך
 הוא תועבה, הוא שקר, הוא ערכים
 הגון עיתון ושום — גיזענית הסתה
 לפרסם מעז היה לא לישראל מחוץ

בזאת. ספקולציה
 נאווה לגבי — וכמה כמה פי — הדין הוא

אלימלך.
 יודעים איננו היעלמה. על דבר יודעים איננו

קרה. מדוע קרה, היכן קרה, מה
 הנתעבים מן, גיזעני מסית איתן, רפאל בא
 את לחלל־האוויר וזרק במדים, כהנא מין ביותר,
ערבים. בידי נרצחה שהיא הטענה

 שום הנשמה. תוך אל טופטך הרעל
משם. אותו יוציא לא בעולם כוח

 הקטנה נאווה של שגורלה מחר יימצא אם גם
 נעשה, הנזק יעזור. לא כבר זה לגמרי, שונה היה

לתיקון. ניתן ואינו
 אשר את יתקנו לא מלאכים מאה

אחד. קטן רפול עולל

אכז־ בצורה שנרצח כץ, דני הנער רשת
זה. בהקשר חשוב הכרמל, באיזור רית
 וש־ ,ונרצח נחטך שהנער ספק אין

פשע-מין. בו בוצע
 ערבים. כמה לדין עתה עומדים זה פשע על
יושב־ראש־ וסגן (!)חבר־הכנסת חרות, של הכהנא

 ל־ וגם הציבור, לגישמת טופטף הרעל.הזה
המיסכנים. ההורים נישמת

כהנא. ששמו הרעל
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 זו שיטה של ביותר המבעיתה דוגמה ^
 גם אשרוב. אודי הנער של בסיפורו התגלתה 1 1

 בה לטפל עלינו כן ועל סוב־יודיצה, בגדר היא
בזהירות.
 לידו ישב מישהו כי טען אשרוב אודי הנער

 לגופו הצמיד תל־אביב, בלב באוטובוס;מלא,
 המרכזית בתחנה לעבור אותו הכליה סכין,

 אחר מלא לאוטובוס אותו הכניס ההומה־מאדם,
 לאנסו. וניסה לפרדס אותו גרר ושם ללוד, שנסע

 המישטרה לעיני זיהה מכן לאחר הנער. ברח שם
לאוטובוס. שהמתין מעזה, ערבי צעיר

 זה סיפור שקרא סביר, אדם כל
 וכמה כמה על תמה היום, למחרת
 ולא העזוב, בפרדם ברח מדוע פרטים.

 בתחנה־ מאדם, ההומה באוטובוס
השני? באוטובוס המרכזית,

יק והשופטים בבית־המישפט, ידובר כך על
 בהשתקפות רק כאן נדון אנחנו שיקבעו. מה בעו

בכלי־התיקשורת. הפרשה
 הסנ־ הידיעה את הכתיר חדשות הצהרון

 מה לי שיעשו ״פחדתי הראשון: בעמודו סציונית
 לי לעשות רוצה... שהוא חשבתי כץ.. לדני שעשו

אלימלך." ולנאווה כץ לדני שעשו מה
 ומה כמובן. הערבים ״הם״? זה מי

 הוא יודע. הילד אלימלך? לנאווה עשו
 והעיתון מההורים. ושמע בעיתון קרא

פירסם.
 ״החוטף הראשון: בעמודו כתב צהרון אותו

 קביעה הערבי..." החוטף זהו מעזה... ערבי
ובפסק־דין. במישפט צורך עוד אין נחרצת.

 אוחנה, אסתר של אמה באמצע: *
 גוש־אמונים ביידוי־אננים,ומזכירת שנהרגה
ליי׳ש. דניאלה

 המילה מופיעה השורות, 44 בת הידיעה, ובגוף
ש ״ערבי״  הורה הערבי... אמר ״כך פעמים. חמ

 שהערבי״. הוא החשד הערבי... אילץ הערבי...
הערבי...״ נעצר

 ממך על בפשע־מין, החשוד אדם לא
 לגבי ערבי. אלא .14 בן נער של טענה

 נקבעו העובדות הנורמלי הקורא
 ניסה ערבי עוד נחרץ: באופן סופית,
יהודי. ילד עוד ולרצוח לאנוס
 עיתון היה אילו אומר העיתון אותו היה מה

 דומה: במיקרה כותב, סובייטי או אמריקאי
שהי־ הוא החשד הורה... היהודי אמר... ״היהודי

 לקרוא ישראל המוני הופתעו שבוע ^
 באסיפה ראשי כנואם הופיע הנער שאותו \ (

 שמטרתה ברחובות, כהנא מאיר של הכושלת
משלו. תנועת־נוער להקים היתה

הופתעו? מדוע
 מלבד עיתוני־ישראל, שכל מפני

 העובדה את להשתיק קשר קשרו אחד,
הפרשה. של ביותר החשובה
 אביו (דווקא): במעריב רק הופיעה הידיעה

 של המרכזיים מפעיליה אחד הוא הילד של
 על- הועברו לעיתונים הידיעות כל ״כך". תנועת

 הפרשה גיבורי עם הראיונות כל ״כך". תנועת ידי
״כך". באמצעות סודרו

 פחות הוא האם חשוב? פרט זה האם
 של הלאומית זהותו מאשר חשוב

הנער? על-ידי שזוהה החשוד,
 אין — כלי־התיקשורת ושאר חדשות לדעת

אותו. גנזו הם כלל. חשוב זה

 שוקן למישפחת שייך ״חדשות״ צהרון ^
 נועד שהוא נאמר קם, כאשר הליברלית. 1 1

הוותי הצהרונים שני של המונופול את לשבור
קיצונית. ימנית גישה בעלי ששניהם מפני קים,

 מהר גילו ״חדשות״ עורכי כי נראה
 הדרך היא גיזענית שהסתה מאוד

 אין עיתונים. למכור ביותר הבטוחה
 הצה־ משני זו מבחינה שונה ״חדשות״

 עולה אך שהוא יתכן האחרים. רונים
עליהם.
 במאמרים גרול ציבור על משפיע אינו עיתון

 הם והטלוויזיה. הרדיו לא גס פרשנים. של
 ובעיקר החדשות, ניסוח באמצעות משפיעים
הכותרות.
המולי ההסתה, מלאכת נעשית שם

חדשים. כהנאים יום מדי דה
 מרשה שהיה המערבי בעולם עיתון אין
 ״יהודי וכותרות: חדשות של כזה ניסוח לעצמו

 לא: ולמה ילד״. חטף ״צועני דולר"; מיליון גנב
 מוציאים אין המישטרה לדברי נוצרי. ילד ״נעלם
 למטרה יהודים על־ידי שנרצח אפשרות מכלל

דתית."

 ואשה גבר של גופותיהם נמצאו שבוע ך*
 החדשות מהדורת בראש לבית־שמש. מדרום 1 1

 שזהו האפשרות נבדקת כי הטלוויזיה הודיעה
 שזהו ?אפשרות עם יחד מחבלים, של מעשה

 מישפחתי. רקע על פשע
לשמיים. הזועקת הסתה זוהי

 וחייבת — המישטרה בודקת כזה במיקרה
 מובן זה פח״ע. של אפשרות גם — לבדוק!
 כך, על להכריז הצדקה שום אין אך מאליו.
 זה. בכיוון המובילה ראיה של צל־צילה אין כאשר
 בכלי־ כזה ופירסום המישטרה, של כזאת הודעה

פרועה. גיזענית הסתה אלא אינם התיקשורת,
 הגובלים לשיאים לעיתים מגיעה זו הסתה

 שוב — צהרון של ידיעה הנה בגיחוך. כמעט
 ״מאיפה הכותרת: תחת — משוסלמה חדשות,

ידיים!" שטף ערבי הדם?
 הקטנות? באותיות עצמה, בידיעה נאמר מה

 על סיכסוך של רקע על נרצח יהודי כי מסתבר
חשו נעצרו באשקלון. בבריכת־השחיה השמירה

 נמצאו מהם אחד אצל יהודים. כולם — דים
 אמר מקורם, מה כשנשאל בכיור. כתמי־דם

 ושטף נפצע בבניין שעובד ערבי ״אולי היהודי:
 — לכותרת הערבי הגיע כך ידיים." בבית אצלי

 שפך ששוב הקוראים לרבבות האומרת כותרת
יהודי. דם ערבי

 הזאת. הכותרת את ניסח כהנא
בתוכנו. אשר הכהנאים
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