
 ראש ב״פרשת כי להתרשם היה מוכרח השבוע, ישראל עיתוני את. שרךא מי
 חיפש־ ובעד השקר נגד ושלחמו באומץ־לב, כלי־התיקשורת הצטיינו השב״ב״

משוא־פנים. ובלי מורא בלי העיתונות,
האמת. מן יותר רחוק דבר אין

 השקר, מערכת עם פעולה בלי־התיקשורת רוב שיתפו הדברים, קרו כאשר
 הזה״, ״העולם היה זה מכלל שיצא בארץ היחידי העיתון וההשתקה. ההעלמה

ומסוכנת. קשה במערכה לבדו אז ושעמד הראשון, מהיום השלך את שחש!?
 העובדות את להעלים כדי אחת יד העיתונים כל עשו שהשבוע פלא זה אין

 שלו, מאיר כולם על עלה אז. — פורסמו ולא — שפורסמו הדברים לגבי
בפירסום הזה״ ״העולם של המכריע החלק את לחלוטין שהעלים בטלוויזיה,

 זו, בהעלמה השתתפו כלי־התיקשורת שאר רציחתם. לפני החוטפים תצלומי
אז. המחפירה התנהגותם את להסתיר שבאה

 של המדוייקת העובדתית ההשתלשלות את הזה״ ״העולם מביא אלה בעמודים
 כעבור היום, של התצפית מן לא — וההשתקה ההעלמה החטיפה, פרשת

המעשה. למחרת כבר אותם תיאר הזה״ ש״העולם כפי אלא שנתיים,
 כסי השמטה, או תיקח שום בלי במילה, מילה כלשונם, העורך דברי להלן

 — 2.5.84 התאריך את הנושא ),2435(הזה״ ״העולם בגליח זה במדור שפורסמו
החוטפים. הריגת אחרי יום 19 בדיור,

 אז. הצנזורה על־ידי שנמחק פרט מופיע שבסוגריים הוא היחידי השינוי
מדר .העולם מערבת זה. במקום לבן כתם הושאר המקוריים בעמודים

* י ך, / ■
 אין מדוע - הזה העולם דרוש מדוע מתברר בשנה פעם

ממלא. הוא חיוני תפקיד ואיזה המסויים, לשבועון תחליף
 שכל אחרי בפרשת־לוינסון, התברר זה חודשים כמה לפני

 מפוקפקות כלכליות סיבות בגלל קשר־השתקה, קשרו העיתונים
 העובדות, את פירסם הוא הקנוניה. את הזה העולם שבר ביותר,

 המצב את חשף ובלתי־נרתעת, אחראית סידרת־גילויים ובמהלך
במדינה. ביותר החשוב הפוליטי־כלכלי במוקד־הכוח
 חשיבות בעלת שהיא בפרשה התברר זה האחרונים בשבועיים

 לשורשי נוגעת שהיא מפני יותר, שיעור לאין חשובה לאומית
והביטחוני. המוסרי קיומנו

 גורם ששום תפקיד, הזה העולם מילא זו בפרשה
 שבר הוא למלאו. מסוגל או מוכן היה לא בארץ אחר

 וכל המיפלגות כל שותפים היו שבו קשר־שתיקה,
 החשוכים הימים את והמזכיר בישראל, העיתונים

׳.50ה־ בשנות הבן־גוריוני המישטר של ביותר
 מניעיה על זו, פעולתנו על דיווח לו למסור חייב שאני סבורני

השלכותיה. ועל

הפקודה ארג
 סרגוסטי, ענת סיקרה באפריל, 12ה־ בערב, החמישי ביום

 כאשר מיפלגת־העבודה, מרכז כינוס את שלגו, הכתבת־צלמת
הודיעה היא לאשקלון. בדרך אוטובוס נחטף עתה זה כי לה נודע

 כשהוא הגליון של 7 עמוד נשאר ברירה ובלית נם,
ריק. כמעט

 הדמים״, ״נתיב הכותרת תחת במדינה/העם, במדור רשימה •
בעצמי. כתבתי הזאת הרשימה את בחלקה. שצונזרה

 לאור גם הדברים את להבין יכולת כושר־אבחנה, בעל אתה אם
 צונזרו. שלא הקטעים
השאר: בין

 מבלי נוראה, משמעות בעלות החלטות התקבלו השבוע
זאת. הבין שהציבור

 שמול החליטו בממשלה ועמיתיו שמיר כי נראה מוות. עונש ...
 של יכולתם את להפגין שנועד פיגועים, של זה חדש גואה גל

 בסיס בלי גם מילחמה־זעירה לנהל הפלסטינים האירגונים
 (ההמשך חדשים. אמצעים לנקוט עליהם בלבנון, טריטוריאלי

צונזר).
 לכך לדאוג הוחלט טלוויזיוני: בראיון שמיר שהודיע כפי ...

 שום ארנס: משה כך על חזר מפיגוע. חי ייצא לא מחבל ששום
בחיים. יישאר לא מחבל
 בשום יינצלו לא חייהם וכי נחרץ, גורלם כי היודעים פידאיון ...

 כל ישראליים. חיים על לחוס מניע שום להם יהיה לא — מיקרה
 אילו השבוע: של ובמיקרה הדדי, למעשה־טבח אז יהפוך פיגוע
יושביו. כל את רוצחים היו האוטובוס, חוטפי כך על ידעו

 הם החייכנים, הקנאים שני ארנס, ומשה שמיר יצחק אם ספק
 הם ואם כאלה, הכרעות לקבל כדי המתאימה רמת־השיקול בעלי
ההחלטה. משמעות מלוא את הבינו

וק כושל שילטון על־ידי כאלה החלטות מתקבלות ...כאשר
לאסון. לגרום עלולות הן בחירות, ערב נאי,

בארץ אחד קול אף נשמע לא נכתבו, כאשר הדברים. כאן עד

 אמנון שלנו, המישפטי היועץ את ביקשתי זו טענה סמך על
 שר־ נגר עתירה לצדק הגבוה לבית־המישפט להגיש זיכרוני,

 יורה שבית־המישפט כדי הראשי, והצנזור הרמטכ״ל הביטחון,
איסור־הפירסום. את לבטל להם

הראשי, לצנזור רישמית באזהרה תחילה זיכרוני פנה כנדרש,
לממשלה. המישפטי ליועץ העתק עם

לשונה: וזו
הזה. העולם שבועון מרשי, הנדון:

 הכתבה באוטובוס״. ״דם הכתבה נמסרה הצנזורה לאישור )1(
בחלקה. ונפסלה בחלקה אושרה

 תל־ בקו אוטובוס של חטיפתו בפרשת עוסקת הכתבה )2(
 ולכי־ בני־הערובה, בחילוץ מתרכזת היא ובעיקר אביב־אשקלון.
חוטפי־האוטובוס. של דתס/הריגתם

 או אחד לכאורה, המראות, תמונות שתי נפסלו בעיקר )3(
אנשי־הביטחון. על־ידי האוטובוס מן מובלים החוטפים מן שניים

 נלכדו החוטפים מן שניים כי מלכתחילה נמסר כידוע, )4(
מיבצע־החילוץ. במהלך נהרגו אחרים ושניים בחיים

 החוטפים, מן שניים או אחד כי לכאורה, מלמדות, התמונות )5(
 והיו נשקם את שהניחו ואחרי המיבצע תום אחרי נהרגו

אנשי־הביטחון. במישמורת
והועתקה בעיתונות־חוץ, בהרחבה פורסמה הפרשה )6(

 אחד כי מקורות־חוץ, על־פי דווח, היתר בין ישראליים. בעיתונים
 כמי מישפחתו על־ידי וראי באופן זוהה האוטובוס מן המובלים

ז החילוץ. במהלך נהרג כי עליו ונאמר בחטיפה, שהשתתף
 עם או ביטחון־המרינה עם מאומה לה אין התמונות פסילת )7(

הצנזורה. מוסדות על־ידי המוגן אחר אינטרס
את שהניח אחרי מחבל, והומת מעשה־נבלה נעשה באם )8(

2.5.84 ביום זה במדור שפורסמו הדברים של ק מדוייו העתק זהו
השבוע שר ליל־הדמים שת גרם א לפר אחרי ימים 19 -

 האוטובוס בעיקבות במכוניתה, בגפה ומיהרה למערכת כך על
 מחנה־הפליטים ליד ההתרחשויות, לאיזור בהגיעה החטוף.

 בדרכים התקרבה היא לעזה, מדרום קילומטרים כ־סו נוצייארת,
 מהאוטובוס מטרים עשרות כמה של למרחק עד עקלקלות

החטוף.
 אנשי־צה״ל להתפרצות ערה היתה היא בבוקר 5 בשעה

 של חוליה צילמה השאר בין המתרחש. את וצילמה לאוטובוס,
 את שהובילה תת־אלוף) בכיר(בדרגת קצין בפקודת אנשי־צה״ל,

בחשכה. ושנבלעה החוטפים אחד
 אחרי לישון קיוותה הביתה, סרגוסטי חזרה הכל, נגמר כאשר

 שני כי נאמר שבה ברדיו, ההודעה את שמעה היא ליל־שימורים.
 היתה היא נלכדו. חוטפים ושני ההסתערות, בעת נהרגו חוטפים
 ובריא, חי חוטף המראות תמונות שבו סרט במצלמתה שיש בטוחה
חיילים. על־ידי והמובל רגליו, על הפוסע

 את הגדלנו לי. וקראה הסרט את פיתחה היא לישון, ללכת תחת
 על־ידי המובל אדם הראו התצלומים ספק: נותר ולא התמונות
 חותכת עדות זאת היתה סרגוסטי, ענת של עדותה עם יחד חיילים.

 שמענו הזמן באותו בשבי. שנלקח אחרי נהרג הזה שהחוטף לכך
נהרגו. החוטפים ארבעת שכל ברדיו, הידיעה את

 וה־ הרישמיות להודעות בדריכות הקשבנו היום בהמשך
 כי שקבעה צה״ל, הודעת את שמענו בצהריים רישמיות״למחצה.

 צה״ל.) הודעות על בהמשך אדבר (עוד נהרגו. החוטפים ארבעת
 ״על כי שהכריז שמיר, יצחק ראש־הממשלה, את שמעתי בערב

 למחרת, מפיגוע.״ חי ייצא לא מחבל ששום לדעת המחבלים
 שחזר שר־הביטחון, ארנס, משה של הודעה שמעתי בבוקר, בשבת

מפיגוע. חי ייצא לא ״מחבל״ ששום — זה ניסוח על
ברור: חשד יצרו ביחד האלה העובדות כל
 שוך אחרי קר, בדם להורג הוצאו החוטפים מן ששניים •
כוחותינו. בידי שבויים בהיותם הקרב,
 או פסיכופאט כלשהו, חמום־מוח של מעשה היה לא שהדבר •

נמוכה. דרגה בעל תימהוני.

^ " 3־ ת ו ו מ
 לערוך ניגשנו כאשר עינינו, לנגד שהצטייר החשד היה זה

 אמור היה הוא .16.4.84 התאריך את הנושא הזה העולם גליון את
הבאים: היסודות את לכלול
 וכותרת האירוע של תצלומים שהראה קידמי, שער •

האוטובוס". ״חטיפת יבשה: עובדתית
 שלושה פני על סרגוסטי, ענת של יבש עובדתי דיווח •

 במעט. רק צונזר זה דיווח באוטובוס״. ״דם הכותרת תחת עמודים,
 ויכוח לי היה ולא מסויים, ביטחוני אופי בעלי פרטים מחק הצנזור
כך. על עימו עקרוני
 השבוי, החוט!? את שהראו תצלומים, שני •

 קצין פוסע כשלידו צה״ל, חיילי על־ידי מובל כשהוא
 שני את פסלה הצנזורה שלוף. אקדח כידו המחזיק

תוב־ את שהסבירו הכותרות ואת האלה התצלומים
י-י-——י— 4

 ולומר לקום שהעז פוליטיקאי, של ולא עיתון של לא — כולה
האמת. את

 טיימס ניו־יורק כתב העז בעיקבותיו הזה. מהעולם חוץ
 תצלום קיים כי לעיתונו בדיווח לרמוז שיפלר, דייוויד בירושלים,

 לא שיפלר החוטפים. מות לגבי הרישמית בגירסה ספק המטיל
 של טיבו מה לדעת התעניין לא וגם שלנו, התצלום קיום על ידע

הצהרון בידי כי ידע הוא אבל הזה. בהעולם הגדול הלבן הכתם

המצונזרים העמודים ):16.4.84(הזה״ ״העולם
הוצאה התמונה

והוא החוטפים. אחד את בבירור המראה תצלום, יש חדשות
אזהרה .•זו עובדה על יהסתמ

גג'ץ מפגי
 העובדה את המוכיחים תצלומים, שלושה קיימים הכל כסך

ושלמים: חיים כשהם נלכדו חוטפים ששני
 סובחי החוטף את מראה הזה״, ״העולם של התצלום •

.18 בן אבו־ג׳אמע,
האיש. אותו את המראה ״מעריב״ של תצלום •
 אבו־ מאג׳ד החוטף, את המראה ״חדשות״, של התצלום •

ג׳אמע.
 של חרושת בארץ החלה טיימס, בניו־יורק הפירסום אחרי
 היתה זה בשלב העיקרית הטענה שיקריות. כולן — הכחשות

 הראשון ברגע שנחשדו תמימים, נוסעים מראים שהתצלומים
כחוטפים.
 על־ידי התקבלה היא אך בעליל, מגוחכת טענה זאת היתה

אבסורדית. היא כי שהבינו עד תמימים, כתבים
 היה חיים, ישראלים הם כתצלום האנשים אם שהרי

 החשדות. את להפריך כדי התמונות את לפרסם כדאי
 בתמונות, המופיעים הישראלים את לזהות היה ניתן

 ממקום־ התצלומים ליד תצלומיהם את לפרסם
לחשדות. ולתמיד, אחת קץ, לשים ובכך האירוע,

 למנוע הצנזורה של מתפקידה זה אין למישמורת, ונמסר נישקו
זה. מידע

 בו ואין חדשות, בגדר שהוא מה כל לרעת זכאי הציבור )9(
 נראים לא כי צה״ל טענת נכונה ואם בביטחון־המדינה, פגיעה

 לפסילת סיבה כל שאין ודאי זה שבמיקרה הרי מחבלים, בצילומים
הפירסום.

 לא שניתן בפסק־דין כי לעובדה מופנית תשומת־ליבך )10(
 1 כי נקבע רשות־השידור) נ׳ העליון(זיכרוני בבית־המישפט מכבר

 זכויות־ שאר במניין חוקתית, זכות של מעמד לדעת״ ל״זכות
האדם.

 ידיעות לדיכוי כלי תהיה הצנזורה כי הדעת על יעלה לא )11(
 מרשויות רשות של פסולה התנהגות על להצביע כדי בהן שיש

המדינה.
 הקרוב בגליון לפירסום התמונות יותרו לא אם )12(
 ג׳ ביום לאור לצאת העומד הזה״, ״העולם שבועון של
 האילוצים משום לבג״ץ. אפנה הבא, השבוע של

 י עד להשיבני לבקשך אנוס אני בתהליך־ההדפסה,
.22.4.84 א׳ יום של 09.00 לשעה

* מישפחה
מבוהלת

 למחרת .19.4.84 התאריך את הנושא המיכתב, לשון כאן עד
 הוא — ואכן לפירסום, אושר התצלום כי הצנזורה הודיעה היום

 ).25.4.84( הזה העולם של האחרון הגליון שער על פורסם
 יותר ברור שיהיה כדי ונחתכה, קל ריטוש עברה בשער התמונה

 כולה, המקורית התמונה הופיעה הגליון בתוך אך בה, נראה מה
מכן. לאחר שניה שצולמה שניה, תמונה ולידה ריטוש, ללא

 בתמונה. המופיעים האנשים מי כמובן, בירר, הזה העולם
הבאות: העובדות התבררו

 ,18 בן אבו־ג׳אמע, סובחי הוא בתמונה האיש •
חאן־יונים. שליד מבני־סוהיילה

 אבו־ג׳אמע, מאג׳ד בן־דודו, בפיגוע השתתפו עימו יחד •
 בעת שנורה קבלאן, ג׳מאל חי; שנלכד אחרי להורג הוא גם שהוצא

 ההסתערות בעת שנורה ברכה, מוחמר ההגה: ליד ההסתערות
 היו האחרים שלושת בתל־אביב. עבד קבלאן האחורי. במושב
תלמידים. עדיין
 06.00 בשעה .05.00 בשעה השישי, ביום אירעה הסתערות •
 למישרדי ואחיות) אחים שיבעה יש בני־המישפחה(לסובחי זומנו

 (בני צעירים שני נהרג. הבן כי להם נאמר לא הצבאי. המימשל
ימים. שמונה במשך בכלא הוחזקו שונות) מישפחות שתי

 כי לדעת נוכחו ממישרר־המימשל, בני־המישפחה כשחזרו •
המישפחות. ארבע בתי נהרסו 09.00 בשעה
 הגוויות, ארבע אחד באמבולנס הובאו בערב השישי ביום •

 על מונחות היו גופות שלוש לזהותן. נדרשו ובני־המישפחה
 המישפחות, לדיברי אלונקה. על שכבה אחת האמבולנס, ריצפת

נתיחה־ בהן שבוצעה סימן — בחזה ארוכים תפרים לגופות היו


