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  יעל ארצי: מאת

  
ההתאבדויות בעלות הפרופיל שתי סביב  ,שלא לומר היסטרית, ההמולה התקשורתית

  .של הפוליטיקאים והעיתונאים שלנוינית צה פרצופיותדו המעיד שוב על , הגבוה
  

החשודים בפלילים עושים שמיניות באוויר כדי לא שי ציבור יואיותר פוליטיקאים , במחוזותינו
מפנים את כיסאותיהם , נותקמאשר כאלה המסיקים מס, על מעשיהם הנואלים אחריות לקחת

  .אם להרשעתם ואחפותם כדי לקבוע את אם , ומאפשרים לטחנות הצדק לפעול ביעילות
ובזאת מקשים עד מאוד על השלטוני קרנות המזבח בחירוף נפש בן  אוחזים בעוז ו/מרביתם

  .חפותם תלחילופין הוכחאו , החקירה ומיצויי הדין כנגדם
  
למשעי יחצנים משופשפים , ם גם סוללות בצורות של עורכי דין מהשורה הראשונהמרביתל
 ,עיתונאים מטעם בנוסף גםו, )תמהני מהיכן יש להם את הכספים הרבים הנחוצים למימונם(

  .על פשעיהם לכאורה, בחירוף נפש מרשים תחת כל עץ תקשורתי לא רענןהדואגים לגונן 
  
לא חייבים להיות גאונים כדי להבין מהיכן להם יש את (דבר גם אמור על משפחות הפשע ה

, המתעתעות במערכות המשפט חדשות לבקרים ,)לעורכי הדין וליחצנים הכספים הנדרשים
  . כשכל כחש ומעל שלהם זוכה לפרסומים נרחבים בתקשורת

  
   ?ימעניין מ.... .הנרדף על ידי, כולם בבחינת שה תמים וטהור

  
לא רק שלקחו , לא לכאורה ממש כברש, דודו טופז ואסף גולדרינג, יםעבריינוהנה שני 

 ,םובמו יד בחייהם, אלא שילמו את המחיר האולטימטיבי ,על פשעיהם הנלוזים אחריות
  .וכך גם חברי הכנסת המזועזעים, והעיתונות כמרקחה

  
והיצירתיות , ישים להם קץ במוקדם או במאוחר, מן הידועות הוא שאדם שבאמת מאס בחייו

  .המדהימה של שתי ההתאבדויות המתוקשרות האלו מעיד על כך כאלף עדים
 נפוצות הן הסיכוי שהשיטות השונות שנקטו דודו טופז ואסף גולדרינג כדי לסיים את חייהם

לא ידוע על ולאף אחד מהם  ים המומחים בתחוםכך אישרו לי שני פסיכיאטר, הוא אפסי
 80ברז שגובהו על עצמו  תלותאו שהצליח ל, שלושה מטר מקרה שמשהוא קפץ ראש מגובה

  .יועוד עם כבל של קומקום חשמל ,מ"ס
  

בגין אותן התאבדויות של הפוליטיקאים ועושי דבריהם בתקשורת האצבע המאשימה 
 ,מעשיהם תועל גדלראוי חשבון נפש ביל קבמ אינה עושה, מופנית לשירות בתי הסוהרה

   .אחריותנטילת 
  

אין בדבריי אילו לרמוז או להטיף שאין לחקור את שאירע ולנסות לשפר את השמירה על 
אך מכאן ועד דיונים בשתי ועדות בכנסת כפי , ההיפך הוא הנכון, אסירים ועצורים אובדניים

  .המרחק הוא רב ,בתקשורת שפורסם
  

, לקח קטן אחד ילמדו משני מתאבדים אילושלנו ותר שנחקרי הציבור הרבים ראוי היה י
  !אחריותחת ילק
  
  


