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תמו למראה כמוני שהזדעזעת בטוח אני
שהת בטומייל, המישטרתית הפעולה נות

 בשבועון לראשונה, שעבד, בשבוע פרסמו
 נגררת כיצד שהראו התצלומים, פירסום זה.

 חובה היה הארץ, על הרה אשד, באכזריות
 הרגע עד אך ראשונה. ממדרגה עתונאית
 החלה כבר כשמכונת־הדפוס ממש, האחרון

הפירסום. סביב קרב היה נטוש עוד להרעים,
 רבה. דיות בם. הוכנה המישטרה פעולת

 את למקום לשגר בשעתו הצלחנו לא לכן
 בעת שנכח היחיד הצלם שלנו. צלם־ר,מערכת

 כרמל, יומן איש היה המפואר המיבצע
 הצנזורה אסרה כאשר במיקרה. לשם שנזדמן

 ייק־ יכלה היא הקטע, הצגת את הקולנועית
 מאית בעד למנוע הצליחה בזאת כי ת וו

 מחרידים בתצלומים לחזות האזרחים אלפי
אלה.

 האיסור למחרת אחרת. סבר הזה העולם
 ההסרטה, אולפני אל פנינו הצנזור של

 התצלומים את לנו להעביר מהם ביקשנו
 חלה העתונות על כי בעתון. פירסום לשם

 — הצבאית הצנזורה — בלבד אחת צנזורה
לגבני. סמכות שום הקולנועי לצנזור ואין

סר (״פקודת ישן מנדטורי חוק קיים אמנם
 תמונות פירסום האוסר ״)1927 הראי־נוע, טי

 איסור אולם בעתון. גם אסור סרט מתוך
 ״לתת שמטרתו פרסום על ורק אך חל זה

"ל מאליו מובן האסור. לסרט פרסומת״
הנדון. ר,מיקרה על להול יכול אינו

מד בפחדנות נהגו ההסרטה אולפני אך
 לנו להשאיל בהחלטיות סירבו הם הימה.

 על יתר להרגיז רצו לא אולי התמונות. את
 אולי רלם.1ג על החולש הצנזור, את המידה
 ו,מכלכלים השלטונות, תגובת מפני חששו

 במיקרה לא כי כספית. מבחינה היומנים אח
 מדי בפניי המןצגים היומנים, מצטיינים

לשל חנופה של גדושה כה במידה שבוע,
 הפיר־ שפע בצד ממשלתית, ותעמולה טון

ההו והקלוקלת המוסודית המיסחרית סומת
לעינוי. ראייתם את פכת

★ ★ ★
 האחרון. לשבוע עד — להמתין נאלצנו
 והגישו עוז ההסרטה אולפני אזרו בינתיים

 הקטע שהוצג ברגע על־תנאי. לצו בקשה
 ל־ הוא הפך בית־המשפט, באולם האסור
 יכולנו הציבור. נחלת שהיה משפטי, מיסמך

מאיש. רשות לבקש מבלי לפרסמו
 11.30 בשעה בליל־שבת. החל מחול־השדים

המ האולפן ■ונציג הטלפון, צילצל בלילה
 רגע מאותו איומים. של מטר עלינו טיר
 הכל בסך הדואר. נח ולא הטלפון שקט לא

ה מן מכתבים עשר!) (חמשה 15 קיבלנו
 ב-קויים על לדבר שלא ומפרקליטה, חברה

ועוד. ועוד טלפוניות שיחות אישיים,
 העתונות חופש נגד הזאת המערכה על
 שמואל עורך־הדין של משרדו הפעם, ניצח,
 שהפירסום טען הוא האולפן. פרקליט תמיר,
הקולנועית הצנזורה חוק של הפרה יהווה

 א-לא נכונה, שאינה בלבד זו שלא טענה —
 האולפן של עורך־הדין מפי לשמעה שמוזר
 להשאיר שיעדיף להניח היה אפשר דווקא.
עצמו. לצנזור זו דאגה

 הוא בכך. הסתפק לא תמיר של משרדו
 התצלומים את להשיג הצלחנו כי טען

 בלתי־חוקית, בצורה כלומר כדין״, ״שלא
ה האמצעים בכל ״לנקוט עלינו ואיים

נגדנו. חוקיים״
 את להעביר איים האמצעים, שאר בין
ה בית־המשפט שופטי לידי מכתבו העתק
 איום של טיבו את הכנתי לא לצדק. גבוה

ל העליונים השופטים יתנגדו מדוע זה.
 פתוחה בישיבה שהוצגו תמונות רסוםפ

 נקודת־המח־ את והמהווים בית־המשפט, של
 העקרוניים המשפטיים הבירורים באחד לוקת

המדינה? דמות לגבי ביותר והחשובים
 אלה, באיומים הסתפק לא עצמו האולפן

 מרחיקי־ בצעדים ״לנק־ט ייאלץ כי הידיע
 העילאית החוצפה לו היתה נגדנו. לכת״
״מחב אנחנו כי בטענה מכתבו את לסיים

חופש־ר,אינפורמציה.״ על במערכה לים
כרמל יומן אם טובים ימים הגיעו אכן,

 נופל שאינו במדינה, ליחוך־הפינכה סמל —
 במדינה יומן משום לשלטון הנכנע ביחסו

 לנו ניתן — פאשיסטית או קומוניסטית
האינפורמציה! חופש על במאבק שיעורים

★ ★ ★
 מוכנים היינו ממש האחרונה השנייה עד

 ה־ להופעת להפריע האולפן מצד לנסיון
 זאת היתד, לא אחרת. או זו בצורה גליון

 עצמה שעד, באותה כי היחידה. דאגתנו
ב בצו־מניעה, אחר עורך־דין עלינו איים
בעתון. שני פירסום עם קשר

 פירסמנו גליון אותו של 0־9 בעמודים
ש המארוקאי, הצעיר אודות הכתבה את

 של ביצועה את למנוע מבית־המשפט ביקש
 בעל היה זה סיפור גם ד,פלד,־מלאכותית.

 .ן1•י-- ראשונה ממדרגה ציבורית חשיבות
ה הבעייה של חסר־התקדים התוכן בשל

 והחברתי העדתי הרקע בשל הן משפטית,
לבקשה. רקע שהיוותה האנשית, הפרשה של

 יצחק דר׳ המחוזי, בית־המשפט פט ש,
 משפטי תקדים יצר נו שפסק־ד קיסטר,
 אין כי המשפט, בתיק לציין הקפיד חשוב,
בפר המעורבים האנשים שמות את לפרטם

 לקבל הזה העולם כתב פנה כאשר זו. שה
 אותה בשל בחיוב, נענה פסק־הדין, את

פסק־הדין. של משפטית־ציבורית חשיבות
 פסק־הדין את לפרסם איפוא, הוחלט,
ש הבחור, ואף בלבד. קלות בהשמטות

 אחד על־ידי רואיין הפרשה, במרכז עמד
 .. שמע הצעירה הורי עמדת על הכתבים.

 את סיפק זה כל מקורביהם. מפי כתב אותו
כתבת־שער. להכנת הדרוש התמר
ההו של הפרקליט במערכת הופיע ואז

 בעובדה הסתפק לא הוא והבחורה. רים
המעור את המזהה פרט שום פורסם שלא
תבי כדי עד לכת הרחיק אלא בפרשה, בים
 סירבנו, תפורסם. לא כולה שהכתבה עה

עקרו מתנגדים שאנו מפני טעמים: משני
 במשפט הנעשה של פירסום למניעת נית

 מדי. מאוחר זד, היה שממילא ומפני אזרחי;
במ בו לרוץ. החלו כבר ומכונות־הדפוס

 השופט אל יפנה כי הפרקליט הודיע קום
צו־מניעה.״ ממנו לבקש כדי בביתו, קיסטר

לש מבלי עמדה, לקבוע רצה לא השופט
 כן על הזה. העולם דברי את תחילה מוע

 פרקליט בערב, שש בשעה בביתו, הופיעו
 כהן. שלום המערכת וראש אמה, הבחורה,

 הפרקליט: לדרישת השיב עצמו השופט
 בעקרון פוגעת פירסום למניעת ״הבקשה

מעקרו אחד שהוא המשפט, פומביות של
 הבקשה את דחה כן על הדמוקראטיה.״ נות

כולה. הכתבה לפסילת
אלטדנאטיבית: בקשה הפרקליט העלה אז

 של ותמונותיהם שמותיהם פירסום ייאסר כי
 השופט היה זו לפניה הצדדים. שני פרקליטי

 תקדים הסרת הינד. כי אם להיעתר, מוכן
 האם בקשת לפי זה. מסוג משפט לגבי

 בבקשה, המערכת לראש השופט פנה אף
 בכתבה, הקטנים הפרטים מן כמה ישנה כי

 זהית על כלשהי בצורה להצביע שיכלו
בה. המעורבים

ש שעה התנהל הזה הדיון שכל מכיודן
 הספיקו בעיצומה, היתה ההדפסה מלאכת

ה כל את שהכילו עתונים לרחוב לצאת
 המכונות, את לעצור ההוראה ניתנה פרטים•

 במקום המבוקשים. התיקונים את ולהכניס
ריקים. חללים נשארו ההשמטות

 בו גליון לידיך שקיבלת יתכן, כן על
 בלתי־מוסברים. לבנים, חורים כמה בלטו
 בעלי״הסוד, מאותם אחד שהינך גם יתכן

 המעורבים הפרקליטים שמות את היודעים
 במקום תמונותיהם את ושראו זו, בפרשה
המצונזרים. הגליונות של הלבנים הכתמים

★ ★ ★
 שיגרתיים, מאבקים שני רק אלה היו

העולם של רגיל לשבוע־עבודה השייכים
הזה.

עומ שסיגל דר במערכת שידידינו בשעה
 עד דרמאטי ויותר חשיב יותר במאבק דים
להת יכולים שאיננו בוודאי שיעור, אין

 נחתך אינו חופש־העתונות גורל אולם לונן׳
 .כמו ורבי־הפירסומת, הגדולים במאבקים רק

 השפעתם ופצצות. חטיפות משפטי״בגידה,
 היומיו־ הקטנים, המאבקים של המצטברת

פחות. לא חשובה מיים,

דר גליון מוג
ה ״העולם של זה גליון

שלו לפני הנליון כמו זה״,
 ארבעה מכיל שבועות, שה

 גליוך מאשר יותר עמודים
 המחיר. העלאת ללא רגיל,

 הודות מתאפשרת זו הגדלה
 על המעיד המודעות, לריבוי

 של והולכת הגוברת ההכרה
 הפיר^ומי ככוהו המפרסמים

הזה". ״העולם של
 המערכת עם וגמור מנוי
 ריבוי כי להכא גם לדאוג

למכ המוגבלות המודעות,
 רגיל בגליון 25״/״ של סימום

 על יהיה לא עמודים, 24 של
 המערכתי, החומר חשבון

 העתון להגדלת ישמש אלא
פעם. מדי מסגרתו ולהרחבת
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