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 התל־אביבי שופט־השלום של פסק־דינו
 תקדים קבע כשנה, מלפני בן־וזנוך, יוסף

 כי בלבד: הזה להעולם נגע אחד כפול.
 קיומה שנות 15ב־ היחידה הפעם זו היתד,

 המסויים שהשבועון הנוכחית, המערכת של
ב כתב כאשר דיבה, בהוצאת אשם נמצא
 חולי- התפרעות של לתמונה מתחת — טעות
 הליגה פעילי נגד בירושלים, דתיים גאנים

 כוכב- בשם אחד כי — דתית כפייה למניעת
 השופט הטיל כן על זו. בתמונה נמצא לב

וה המו״ל העורך, על ל״י 200 של קנס
מפיץ.

ל נגע שופט אותו שקבע השני התקדים
 יתנו השלושה כי פסק, הוא העתונות. חופש

ב שנתיים, למשך טובה לתדינהגות ערבות
 כלומר, מאסר. חודשיים או ל״י אלפיים סך
 אחד יעבור גזר־הדין ממתן שנתיים תוך אם
 הפלילי, בחוק סעיף אותו על השלושה מן

 ילכו או הגבוה הקנס את אוטומטית ישלמו
לבית־הטוהר.

 שלמה עורך־הדין בשמנו שהגיש בעירעור
ה התקדים על בעיקר התעכב כהן־צידון,

 השופטים קיבלו בפסק־דינם, ואומנם, שני•
 גזר־ חלק את ביטלו טענותיו, את המחוזיים

 קבעו טובה״. ב״התנהגות אותנו שחייב הדין
אז: השופטים

 לאו — בקנס גם מצוי ההרתעה ״כוח
 ערבות וכתב־עת, עתון לגבי בערבות. דווקא

 הר לכפות עלולה גדולים בממדים בכספים
 פיפיות חרב ולשמש המערכת, על כגיגית

 בעקיפין, או במישרין אותם, תרתיע אשר
ו הפירסום בחופש להשתמש זכותם מפני
 זה אין לציבור. חבה שהעתונות החובה מפני
 אלא עתון, לגבי כזה בעונש להשתמש רצוי
ב וחמורים הכלל מן יוצאים מקרים לגבי

יותר.״
★ ★ ★

 שדחפו המניעים את לנתח המקום כאן לא
לה המפד״לי הסעד במשרד דתי פקיד אותו
 מידה באיזו לחשוף או המשפט, את גיש

 להזכיר, זה בשלב די מאחוריו. מישהו עומד
 פרשת בשיא התפרסם כוכב־לב אותו כי

 מתומכיו כאחד שוחמכר, יוסלה של חטיפתו
 עמד כזכור, הזה, העולם החוטף. הסב של
 מציאת דורשי של המחנה ראשי בין אז

הניפשעים. חוטפיו והענשת הילד
ה השופטים שלושת החלטת מקום, מכל

 הגיש והוא כוכב־לב, את סיפקה לא מחוזיים
 גובה נגד לא העליון. לבית־המשפט עירעור

 נגד דווקא אלא — העתון על שהוטל הקנס
 אותה טובה, להתנהגות הערבות ביטול

להר השופטים, לדברי שנועדה, פיפיות חרב
וב הפירסום בחופש מלהשתמש אותנו תיע

כעתונאים. הציבורית חובתנו מילוי
ה המעגל סוף־סוף נסגר שעבר בשבוע

 שמעון העליון, בית־המשפט נשיא משפטי.
 ויתקון אלפרד העליונים והשופטים אגרנט,
 בעירעור פסק־הדין את נתנו מני, ואליהו

קבעו: וכך זה.
בהחל להתערבותנו מקום אין ״לדעתנו,

 עניין לגבי המחוזי בית־המשפט של טתו
החיוב הוא: זו למסקנה אנו ונימוקנו זה,

ל פירושו הערבות את לתת המשיבים של
 ל־ ל״י, 2000 בסך קנם עונש מראש קבוע

ה העבירה את יעברו שהמשיבים מיקרה
 שאנו בלי דיבה, דברי פירסום של נוספת
וחומ האמיתי תוכנה יהיה מה היום יודעים

 תבוצע אם — הנוספת העבירה של רתה
בל טכנית עבירה להיות עשויה והיא —
סבו הפירסום. נסיבות את לא ואף — בד

 אשר — זה באמצעי השימוש כי אנו רים
הפרסו על מראש מעצורים כהנחת כמוהו

 חריף שהוא באמצעי שימוש הוא — מים
 כזו עבירה שעבר מי לגבי המידה על יתר

 גם ציין בגזר־דינו והלא הראשונה. בפעם
הר אין הזה להעולם כי השלום בית־משפט

הנדון.״ מהסוג קודמות שעות
נדחה.״ ״העירעור כן: על

★ ★ ★
 פרשה על נוספת פעם מתעכב הייתי לא

שבו דווקא העקרונית. חשיבותה לולא זו,
 אויבים לו יצרו הנועזים שגילוייו זה, עון

 היטב לברר מקפיד השנים, במרוצת רבים
 אולם מפרסמם. שהוא לפני הפרטים כל את

 יכולה אינה ביותר הקפדנית הבדיקה אפילו
ה תקלה. תקרה לא כי לחמטץ להבטיח
 על בדין חוייבנו אחת פעם רק כי עובדה,
 קפידה באיזו מעידה לא־נכון, פרט פירסום
במערכת. העבודה נעשית

תקלות, קרו בהם מעטים מיקרים באותם
ולהע להתנצל היססנו לא הוטעינו, בהם או

 בושה, זו אין דיוקם. על הדברים את מיד
 להיפך: עתון. של מכבודו גורע זה ואין

זאת. מחייב העתונאי היושר
 האיש ביקש לא כוכב־לב, של במיקרהו

 על הדברים העמדת או הטעות, תיקון את
 בטעות ניתלה הוא התנצלות. אף או דיוקם,
יקר. שלל מצא כאילו זו טכנית
 לבית־ שהגיש העירעור פי על לדון אם

הז זו בפרשה ראה הרי העליון, המשפט
 אולי הזה.״ העולם את ״ללמד טובה דמנות

מהלו עלינו ינחית או אותנו, שיחסל חשב
 הוציא מעבודתו, התבטל לכן מוחצת. מד,

 לו יצא מה ועירעורים. משפטים על כספים
בסוף?

 בהתאם פעוט, בקנס נקנס הזה העולם
ה הסנקציה ואילו הטכנית. העבירה למהות

 פיפיות חרב אותר, — העתון נגד ציבורית
 זאת אח — ראשינו מעל תלוייה שתהיה

גבוהים. בתי־משפס שני דחו
 כוכב־לב. יסיק מסקנות אילו יודע אינני

הנק כי למסקנה, מגיע הייתי במקומו אני
מו מקום. לשום מובילה אינה העיוורת מה
 הוא ואם הזה, העולם אל בכנות לפנות טב

 כמיטב יעשה — בכוונה שלא במישהו פגע
 הטוב, מרצונו הטעות, את לתקן יכולתו

איומים. ובלי

מכתבים
דו־לאומי דגל

 (העולם האפס״ לשעת דקות ״חמש הכתבה
 מצבה על מחרידה תמונה גילתה ),1448 הזה
 אירגו־ וטריקים אישיים תככים מקי״: של

הציוניות. במפלגות כמו ממש ניים,
 דוגל אך הקומוניזם, מרעיונות רחוק אני

 חבל לכן בישראל. עברית־ערבית בהתקרבות
 עברים לאומי: מוצא לפי תתפלג שמק״י לי

לחוד. וערבים. לחוד
 המחייבת הדעה, את מחזק במק״י פילוג

לבחי ברשימה לצאת הזה העולם עורכי את
 הרשימה זו תהיה השישית: לכנסת רות

 עברים דיגלה סביב לגייס המסוגלת היחידה
 ולמען שלום למען שתלחם כאחד, וערבים

במרחב. ישראל השתלבות
חיפה בר, יעקב

 לבחירות ברשימה לכתבם בעד אני גם
לכנסת.

ירושלים אליעזר, ד.

למוות פתח
 ולמחב־ לרוצחים פרוץ שגבולה מדינה

המוות, עונש את ולהנהיג לשוב חייבת לים,
 קדושת על המתחסדות, התיאוריות כל

 הקיים. במצב בנות־קיימא אינם חיי־אדם,
 ילדיו, חיי ואת חייו את להבטיח הרוצה כי

 לא־נעימים, בצעדים לנקוט להתכונן חייב
אל־פתח. איש של להורג הוצאתו כמו

רחובות כאפיון!, אבינועם

 אנו כי מוכיחה אל־פתח איש של שפיטתו
מובנים. בכמה פרימיטיביים עדיין

 אצלנו מופעל הצבאי המשפט ראשית,
עבורם. נועד לא כלל שהוא אנשים נגד

 חיילים בידי מופקדת למוות השפיטה שנית,
בינו קצונה בדרגות

ניות.
 קיימים שלישית,

 רבים אנשים אצלנו
 בכוחו כי המאמינים

ל מוות עונש של
ה מסתננים. הרתיע
קיי אצלנו רק אמנם

מ אידיאליסטים מים
 כהן אלי של סוגו
ז״ל?

— המוות עונש
 בדמשק שהוברר כפי

 על- שנתגלה וכפי
 הציבור תגובות ידי

ב נועד — בארץ
פנימית. לתצרוכת עיקרו

 במערכה יפתח הזה שהעולם הזמן הגיע
לביטולו. פוסקת בלתי

קרית־טבעון ניי, שמחה

 הוצאתו תהיה השנה של הגדולה השטות
 לישראל יאבד אז אל־פתח. איש של להורג

 על לה, היה שעוד המוסרי, היתרון גם
תל־אביב יפת, אביכה סדריה.

1449 הזה העולם


