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"סוד הרצח של רוז", 21:00, ערוץ 2

אין כמעט עצב חשוף שבו סיפור הרצח של רוז פיזם לא נוגע. 
גם אחרי שלוש שנים קשה להביט בתמונה של ילדה בת 4 שאיש 
לא רצה בה מבלי להצטמרר. מבלי לחשוב על ילדה שיום־יום, במשך 
ארבע שנות חייה הקצרים, סבלה את כאב הדחייה. ילדה שאיש לא 
שמע את זעקתה, את כאבה, את חוסר האונים שלה. אין דרך לעכל 
שהאנשים שהיו אמורים לשמור עליה יותר מכל הם שרצחו אותה. 
השליכו אותה לנהר מזוהם בתוך תיק קטן אדום כאילו הייתה סרח 
מאוקראינה"),  מנוסה ("כלות  דוקומנטרית  במאית  טל,  נילי  עודף. 
למחשבה.  נקודות  כמה  להעלות  לפחות  או  תשובות,  לחפש  יצאה 

אחת מהן מתמקדת בקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן להעלים ילדה 
קטנה במדינת ישראל. את "סוד הרצח של רוז", לטענתה, החליטה 
לעשות כדי "לזעוק את זעקתה" של ילדה של אף אחד. וגם אם את 
הזעקה הזאת, כמו רוב הזעקות, מאוחר מדי להשמיע, בכל זאת היא 

הכרחית, בלתי נמנעת.
התחקיר המקיף והיסודי שעשתה טל נוגע כמעט בכל הנקודות 
החשובות בפרשה המחרידה: היחסים המעוותים במשפחת פיזם (רוני 
איתו  יחד  לישון  וכלתו  בנו  את  ששיכנע  כמי  מתואר  הרוצח,  רון, 
באותה מיטה); ראיונות נדירים עם אביה של רוז, בנג'מין (שמתאר 
כמו  היו,  בה: "לרוז  להתעללות  בחשד  נעצר  חתומות מדוע  בפנים 
לכל ילד בעולם, חבורות כחולות על הברכיים, לאיזה ילד אין סי־
מנים כאלה?") ועם איזבל, אמה של מארי (שקפצה אל מותה בחודש 
שעבר); חייה הקצרים של רוז שנזרקה מגורם אחד לשני, מבתי־חולים 
לבתי־יתומים; הגרסאות הסותרות של רוני רון בנוגע לגורל הילדה; 
מחודש  יותר  שנמשך  המורכב  החקירה  תהליך  אל  מרתקת  והצצה 
וחושף לא מעט פרטים מזעזעים (למשל התיאורים של רון את רגעיה 
האחרונים של נכדתו, כשזרק אותה למים בעודה בחיים). אלא שלצד 
העבודה המקיפה והמרשימה של איסוף העדויות והראיונות, מציגה 
טל סרט תיעודי כמעט אנמי באפקטיביות הטלוויזיונית שלו. העו־

בדה שנאסר עליה להציג את קטעי הווידאו המקוריים של החקירה 
ונש־ נראית  לפרקים,  התוצאה,  בשחזורים.  להסתפק  אותה  אילצה 
מעת מלאכותית ומאולצת ומורידה מהעוצמה ומהכוח של הסיפור 

הבלתי ייאמן הזה. 
החומר שאספה טל מצמרר גם בלי להפעיל עליו אלמנטים דרמ־
טיים: סיפור שמספר את עצמו בלי להתאמץ. אלא שטל מתאמצת מדי, 
ובהחלטה שאין בה נימוק אמיתי מופיעה לא מעט מול המצלמה, כמי 
שמשחזרת יחד עם הצופים את הסיפור עצמו — אולי על תקן אזרחית 
מודאגת. רק שהערך המוסף של דמותה הפונה ישירות אל המצלמה לא 
קיים. מן הסתם מעורבותה הרגשית היא המנוע של הסרט, ונראה שה־
מרואיינים שהסכימו לדבר ולהיחשף עשו זאת בעקבות התשוקה של 
טל להוציא אותו לפועל — טל היא במאית דוקומנטרית שמתאבדת 
על הסרטים שלה — אבל הבחירה שלה להפוך לגיבורה משנית מיותרת 
ולעיתים מחלישה את הסיפור כולו. האם זהו סרט על רצח רוז פיזם או 
סרט על במאית שמציבה את עצמה בחזית הרצח של רוז פיזם? לו היה 
ברור יותר מה הביא את טל להתעסק דווקא בסיפור הזה במשך שלוש 

השנים האחרונות, אולי היה הסרט מרתק עוד יותר. 
למרבה הצער, "סוד הרצח של רוז" לא נפתר: מדוע הוחזרה לידי 
אמה, למה לקח כל כך הרבה זמן עד שמישהו שם לב להיעלמותה, 
מה קרה ברגעיה האחרונים, למה החליטו סבה ואמה להיפטר ממנה. 
מצד שני, לאיזה פתרון בדיוק אפשר לקוות? אחרי הכל, יש שאלות 

שתשובות עליהן עוד לא ברא השטן. 
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ילדה בת 4 שאיש לא רצה. "סוד הרצח של רוז" 

נתניהו בסיור בים המלח: תומך בביצוע קציר של המלח כדי להוריד את המפלס 
עמיר בן�דוד ואדוה כהן

ראש הממשלה החליט: מפעלי ים המלח ישלמו חלק 
ניכר מהעלויות להצלת המלונות באזור.

בתום סיור שקיים אתמול עם שריו בים המלח הודיע 
ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא תומך בביצוע קציר 
מלח כדי להציל את המלונות באזור מהצפה. הקציר הוא 
למעשה "גירוד" של הקרקעית משאריות המלח שמשאירים 

בה המפעלים באופן קבוע וגורמות לעליית המפלס. 
נתניהו אימץ את גישתם של שר התיירות סטס מיסז'ניקוב 
ושל השר להגנת הסביבה גלעד ארדן, שלפיה על המפעלים 
לשאת בחלק ניכר מעלויות הקציר. הוא הנחה את אנשי האוצר 

לסיים בתוך שלושה שבועות את המשא ומתן עם מפעלי ים המ־
לח על חלקם במימון והודיע שאם המו"מ לא יעלה יפה, עלולה 
המדינה לפנות להליכים משפטיים. שר האוצר יובל שטייניץ 

אף אמר בסיור כי על המפעלים לשאת ברוב העלויות.
אתמול השרים עם הנהלת  שקיימו  סגור  במהלך דיון 
מפעלי ים המלח אמרו אנשי המפעלים כי גם הם עלולים 
לתבוע את המדינה. נתניהו רמז כי במקרה כזה המדינה 
עלולה לשנות את חוק הזיכיון, שמקנה למפעלי ים המלח 

בלעדיות על כריית אשלג ומשאבים נוספים בים. 
במהלך הסיור בים המלח הצביעו השרים בשליחת מס־

רונים (אס־אם־אס) בעד ים המלח בתחרות לבחירת שבעת 
פלאי עולם.

מפעלי ים המלח
יממנו הצלת המלונות

אחרי שהפכה לשיחת היום במאה 
שערים, ייתכן שהתרנגולת בעלת 

ארבע הרגליים ניצלה זמנית מהסכין 
של השוחט. שלשום פורסם ב"ידיעות 
אחרונות" כי במשחטה במאה שערים 

התגלתה תרנגולת בעלת ארבע רגליים. 
התרנגולת עוררה עניין רב, והתעורר 

דיון הלכתי אם היא כשרה למאכל. הרב 
יעקב יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, 

פסק כי היא לא כשרה, והוחלט לשחוט 
אותה כדי לבדוק אם רגליה מחוברות 

זו לזו. אם הן אכן מחוברות, התרנגולת 
לא כשרה והיא תיזרק. בארגון "תנו 

לחיות לחיות" קראו את הידיעה 
והחליטו להציל את התרנגולת. הם 

פנו באמצעות "ידיעות אחרונות" אל 
מנהל המשחטה, יואליש קרויס, והציעו 

לו מאות שקלים תמורת התרנגולת. 
אלא שמנגד כבר הציע יהודי חרדי 

לקרויס 1,000 שקלים תמורתה במטרה 
לקחת אותה לעשרות ישיבות בארץ 

כדי לדון בסוגיה ההלכתית. לאחר 
הדיון התיאורטי והבעיות ההלכתיות 
היא תישחט מתישהו, ואז יתברר מי 
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