
)11 מעמוד (הממד
ץ כזה סיטוני מעצר כיום מונע מה

 את להביא צריכים שעות 48 תום לפני בירדהמישפט. לכאורה: היא- התשובה
 לשחרר יצווה אחרת מוצדק. שהמעצר להשתכנע צריך השופט השופט. אל העציר

העציר. את
 כל להם ואין עמוסים, הם השופטים אשלייה. רבים, במיקרים הוא, זה מחסום

 חקר תל־אביב אוניברסיטת של לקרימינולוגיה החוג לעובי־הקורה. להיכנס אפשרות
 פקודת־מעצר להוצאת בבית־המישפט המוקדש הממוצע הזמן כי וקבע הנושא את
ש הוא ו ל . ש ת ו דק

 והמוציא, הדוכן על היושב שופט — פעם להיאמר חייב זה וגם — כן על יתר
 את לדמיין לו קל לא לקריות. עלולים חושיו פקודות־מעצר, אלפי השנים, במשך

 צועק החשוד ומצהיר, בא השוטר אנושיים. במונחים הפורמלית החלטתו תוצאות
ימים. לכך־וכך לעצור :ההחלטה מפשע, חף שהוא

 התהליך, את שופט עוצר פעם מדי זה. מצב נגד המתקוממים שופטים כמובן, יש,
 נשבע פלוני ששוטר כך על חריפים דברים בפרוטוקול ורושם החשוד את משחרר
 מיקרים הם אלה אבל מעצר. לבקש בבואה בקלות־דעת, נהגה שהמישטרה או לשקר,

הפוך. הוא הכלל חריגים.
העיתו הביקורת הוא בסיטונות מעצרים דפני האמיתי המחסום נאית.

 כמדי• קרה. כבר זה כאן.׳׳ לקרות יכול לא ״זה :איש יאמר אל־נא
 האדמה. אותם בלעה כאילו כני-אדם, נעלמו אכן הדמוקרטית נת־ישראד

ביטחוניים. כמישפטים רק היה זה כה שעד אלא

פקודת־המעצר* הוצאת כעת ככית־המשפט חשוד
'אצלי תירקב ״אתה !

השוטר, על חריפות מילים כמה לכתוב עלול והוא בבית־המישפט, יושב העיתונאי
 עשרות זוכרים בוודאי הזה העולם קוראי שרירותי. באופן פועל שהלה יתרשם אם

 אותם של מעצרם תוצאות על מביכות שאלות לשאול עלול העיתון כאלה. כתבות
 לרוץ עלולים וידידיו, מישפחתו עצמו, הנאשם הגופה. גילוי אחרי החשודים, שמונת

המעצר. על להתריע כדי הלוחם העיתון אל
 הידיעה עצם יותר עוד חשובה חיוני. תפקיד כאן גם ממלאה העיתון של פעולתו

 כשהוא וחוקר, שוטר כל עיני לנגד העומד שיקול זהו פקוחה. ושעינו קיים, שהעיתון
חשודים. לעצור מחליט

 המעצרים שיעור יגדל זו, ביקורת תוסר שאם ספק שד שמץ לי אין
דרמאתי. כאופן כמדינה

 פורסם וששמו הצדקה כלי שנעצר אחד, מאדם עוול למנוע בדי
שייעצ אחרים, אנשים חמישה או ארבעה לשלושה, עוול ייגרם ברכים,

דרכים. העוול יכוא למעטים העוול תחת הצדקה. בלי מחר רו
 שוחרי־הצדק, של היפה הבניין כל את להרוס כדי לבדו זה בנימוק די בעצם,

הצעת־החוק. מציעי

חשאי מישננט :2 סננה
המישפט. פומביות של הבעייה זו כסוגיה *טורה י■*
\  מדינת־החוק של מנכסי־צאךברזל אחד הוא המישפט״ ״פומביות של העיקרון /

דורות. של במאבק שנקנה מקודש עיקרון הדמוקרטית,
 וכיוצא העיתונות״ ״חופש המישפט״, ״פומביות כמו — כקודש שעיקרון היא הצרה

 מהללים הכל יום־יום. לחיי בעצם, נוגע, שאינו מופשט, כעניין תמיד נראה — באלה
 האוויר כמו מאד, מעשיים דברים הם שאלה מבינים מאד מעטים אך אותו, ומשבחים

אדם. לכל בלתי־נעימות לתוצאות לגרום עלול שהיעלמם והמים,
 והשוטרים התובעים שהשופטים, בדי דרושה המישפט פומביות

מושחתים. לעריצים יהפכו לא
 י הזולת, של חייו על עצום כה שילטון אדם בידי לתת שאין מלמדת חוכמת־החיים

 של הפקוחה העין עוקבת עת בכל כי חש אינו אם מתמדת, ביקורת עליו אין אם
 דרוש בית־המישפט, באולם קהל שיישב דרוש לכן ממעשיו. מעשה כל אחרי הציבור
 שנופל הרגע למן מי־שפטי, אקט כל ילווה שהפירסום ודרוש עיתונאים, שם שיהיו
שפיטתו. לגמר ועד מישהו על החשד

בני־ רק הם השופטים ״גם בהלצה: פעם, לי אמר משרי־המישפטים־לשעבר אחד
 כמו העיתונאים, כמו — בני־אדם הם השופטים לא.״ זה גם ולפעמים אדם,

 כמיטב לעשות משתדלים הם חשוב. תפקיד ממלאים הם החרושת. פועלי כמו החנוונים,
 השחיתות. ההתנשאות, השרירות, בפיתויי בלי־הרף להאבק נאלצים והם יכולתם.

כולנו. כמו האדישות. קהות־החושים,
 פיתויים מול לעמוד לשופטים לעזור כדי ביותר, חשוב מכשיר הוא הפומבי המישפט

 הארכת של ■הרגע לבין פסק־הדין מתן של הרגע בין הבדל אין זו ומבחינה אלה.
עליון. כורח היא הפומביות פקודת־המעצר.

שמו שד חרושת סביבו תתפתח למחתרת, יירד שהמישפט כרגע
והפוליטי הפלילי התחתון העולם אנשי שד נסיונותיהם יגדלו עות,
לשוד־הכספות. בקשר שנחשד אפשטיין, יוסף *

 שממנה ריקבון, •טל מורסה זאת תהיה מדרך־הישר. שופטים להדיח
המישפט. ערכאות לשאר המוגלה תתפשט

וכל. מכל ההצעה את לפסול כדי בו די לבדו זה נימוק גם

שביוה לשם מעצו :3 סננה
 אותו. ״לשבור״ היא חשוד, לעצור בבואו החוקר, של העיקרית מטרה די

 ראיות, של שהשגתן יודע הוא נגדו. הוכחות לו אין בפלוני. חושד החוקר 1 *
 מפוקפקים. שסיכוייו ומפרך, ממושך תהליך היא בבית־המישפט, קבילות שתהיינה
לקוי. הטכני הכושר דל, כוח־האדם מעטים, הם המישטרה של האמצעים

 פסיכולוגיים באמצעים רוחו את לשבור החשוד, על לאיים פשוט יותר הרבה הרבה,
הודאה. ממנו ולסחוט גופניים, או

 מבוססות — וכעולם כישראל — ההרשעות בל שד העצום הרוב
כמישטרה. המעצר כשלב שהושגו עצמם, הנאשמים שד הודאותיהם עד

 תירקב אתה מכאן! תצא לא ״אתה לעצירים: קציני־מישטרה אמרו פעמים כמד,
 להודות!״ לך כדאי סוף! בלי כאן תשב אם איכפת לא בחוץ אחד לאף אצלי!

יפורסם, לא המעצר עצם אם המצב יהיה מה כיום. ככר קייס זה
 עזוב שהוא ההרגשה לו תהיה אם בחשאי, יושב הוא בי יידע החשוד אם

? ומבודד ונטוש
 ביותר, ויעיל נוסף, מתוחכם כלי-נשק המעצר חשאיות נותנת מנוסה, חוקר בידי
פחות־אמיתי. או אמיתי וידוי, ולהשגת החשוד של רוחו לשבירת
 העציר לפני פותחים הם התחכמות. ובפיהם הצעת־החוק, מציעי באים כאן

 יותרו סביר מד, ודבר־מעצרו. שמו פירסום את בעצמו לבקש האפשרות את
בעציר. נוספת התעללות רק זוהי אך

אותו, השוברת החשאיות, להמשך להסכים נוראה: דילמה בפני יועמד הוא
 לקבל צריך הוא ההחלטה ואת למישפחתו. להזיק העלול פירסום, בעצמו לבקש או

בבית־חמעצר. הבלתי־אנושיים בתנאים שבור, חצי מבודד, כשהוא לבדו,
 הפגיעה גם וכי לטובתם, הם העיתונות וביקורת הפירסום כי יבינו עצירים כמה

הארוך? בטווח פחות חשובה שתהיה ככל מכאיבה — במישפחתם
 שייראה דבר למען עצמם את להקריב העצירים של רובם רוב יחליטו לא האם

? למישפחתם כנאמנותם רגע, באותו להם,
 הם שכך לראשם הכנים שהחוקר מפני באשמה, כיום כבר מודים עצירים כמה

? ממישפחותיהם סבל ימנעו  של שמותיהם פירסוס איסור :זה כעניין אשלייה כל תהיה אד
 קצין העצירים. לשבירת המישטרה, כידי נוסף מכשיר ישמש עצירים

 את ולזהות להדליף, רוצה שהוא מה לעיתונים להדליף תמיד יוכל זריז
המפורש. שמו את להזכיר כדי ממש, שד זיהוי העציר

 שכל אדאג תודה, לא ״אם ומאיימת. מורכבת יותר עוד תהיה הלחצים מערכת
 המטבע של השני הצד זהו בסוד...״ העניין יישמר תודה, אם אתה... שזה יידע העולם
יידע...״ לא אחד ואף סוף, בלי כאן תרקב ״אתה

 היא הצעת־החוק, מציעי לדעת ביכונסקי. לפרשת לרגע לחזור כדאי זה רקע על
נכון. הגמור ההיפך הצעתם. את מצדיקה

 המישטרה הרוצח. שהוא בוודאות קבע צמרת אברהם קצין־המישטרה נעצר. ביכונסקי
 כביכול, השתתף, שבהן המיניות האורגיות כגון עליו, שונים סיפורים לעיתונים הדליפה

 של מחול-שדים סביבו ערכו עיתונאי־הימין מהפכנית. שמאלית לקבוצה והשתייכותו
ועוד. ועוד פוליטי, רקע על ברצח אותו החשידו הסתה,

 שפויים, עיתונים התייצבו ביכונסקי של לימינו המטבע. של אחד צד רק זהו אולם
 שבמסע והזדוניות האיוולת את חשפנו כוחם. בכל עליו והגנו הזה, העזלס ובראשם

 נוקב עיתונאי מבירור שיחרורו. עם פעולה, עימנו שיתף עצמו ביכונסקי ההשמצות.
מנצח. הציבור, בעיני ביכונסקי, יצא זה חסר־תקדים) (ואולי

 אך שמו. מתפרסם היה לא אמנם המוצע, החוק אז קיים היה אילו
 היה לא מרץ. כאותו האחרים, הפרטים את מדליפה היתד! המישטרה

 עוד במעצר אותו להחזיק היה אפשר כיבונסקי. את לשחרר צורך כד
 אישור והשגת כבית-המישפט הודעות־כזב מסירת תוך ארוכים, חודשים
 יודע איש חיה לא שיחרורו אחרי גם דרך. כאותה המישפטי מהיועץ

 כאותן להמשיך יבולים היו הקצינים ואותם המישטרתי, הביזיון על
אחרים. חשודים של חשבונם על סוף, כלי השיטות

 עיתונאי שאינו רוטנשטרייך, יהושע ד״ר העיתונות, מועצת נשיא כך על כתב
 מזו הפוכה למגמה יביא בכלי־התיקשורת המעצר ״חיסוי בכיר: מישפטן דווקא אלא

 רק ההפוך. לכיוון להצביע חייבת ביכונסקי) (של זו דוגמה בה... רוצים ההצעה שבעלי
 ולריקוד־ ביכונסקי של למעצרו רבה פומביות נתנו שכלי־חתיקשורת לכך תודות
 ביכונסקי היה יכול אחרת ביכונסקי. שוחרר — בה קשור שהיה הקבוצה סביב השדים
מאד. רב זמן במעצר לשבת

 השתייך שאליו הפוליטי החוג קשירת עקב שקם והרעש המעצר, חיסוי חוסר ,׳רק
 מועצת נשיא של מפיו ביותר שליליים בהדים שזכה רעש — ברצח להחשדתו ביכונסקי
לשיחרורו.״ הביאו — העיתונות

 שמא סביר חשש ״קיים להגזמה: כנוטה ידוע שאינו אדם רוטנשטרייך, מוסיף
 למעצרים. בבקשות בטיפול לא־נכוגים קני־מידה יפותחו הצעת־החוק) תתקבל (אם

הציבור...״ שלום את לסכן עלולות בחדרי־חדרים שיינתנו המעצר על החלטות

ייעלמו אנשים :4 סננה
 היעלמם היא הטוטאליטרית המדינה של ביותר המובהקים מסימני-ההיכר חד
 כלא נעלם והאיש הבוקר, של הקטנות בשעות בדלת מקיש אחד בני־אדם. של

 שומע שבה זו היא דמוקרטית ״מדינה אומרת: ידועה אימרה ובערפל״. ״בלילה היה,
החלבן.״ שזהו ויודע ביתו, מיפתן. על צעדים בבוקר בשלוש אדם

 ייעצרו הם כני-אדם. ייעלמו שבו מצב יוצרת המוצעת הצעת-החוק
בך. על יידע לא איש ארוכות. או קצרות תקופות בחשאי יישבו בחשאי,
 במדינות רק ביותר. חשוב הליך הוא ״מעצר לוין: דוב השופט כך על אמר

 מתאים אינו זה שמו. את מפרסמים ולא בחדרי־חדרים, אדם עוצרים טוטאליטריות
 מעיקרי הוא הפומבי הדיון כי לומר, לנכון אני רואה דמוקרטית. למדינת־ישראל

זה.״ מכלל לסטות יש יוצאי־דופן במיקדים ורק המישפטית, השיטה
 הוחזר כי ידע לא איש בחו״ל. שהוא סברו קרוביו נעלם. קדר (״מוטקה״) מרדכי

 שם רמלה, בכלא טוטאלי בידוד של בלתי־אנושיים בתנאים מוחזק הוא ובי ארצה,
—. מיהו. ידעו לא ושכניו סוהריו ואף א, בשם נקרא

 להגניב רב זמן אחדי הצליח כאשד סדיר, למישפט הועמד והוא התפוצץ, העניין
פתק. החוצה

 עיקבותיו. נעלמו ומאז צבאי, למישרד הוזמן הוא נעלם. זיידנוורג (״אברי״) אברהם
הועלם מכן לאחר גם עצור. שהוא ובני־ביתה, אחותו מילבד איש, ידע לא שנים במשך
 רק לדבר היה ואפשר שמו,

הצעת תתקבל אם
 השלישי״. ״האדם על

כני־אדם. אלפי שלגודלם זהו יהיה יהחוק,
 בכית■ שלך המורה כעבודה, שדך העמית בכית, שלך השכן ייעלמו. חם

 שתדע מכלי ייעלמו, פשוט בו, חכר שאתה המופד של המנכ״ל הספר,
דחס. אירע מה

התפטר, או בחו״ל, לטיול נסע אם גם — במקומו יהיה שלא מי כל ומאידך:
 סוף־סוף, אותו, השיגה החוק שיד כפושע אוטומטית ייחשב — מאשתו נפרד או

לכלא. אותו והשליכה
יגנו לעזרתו, יחושו הארץ ברחבי ומכריו שידידיו לקוות יוכל לא שנעצר, מי

)36 בעמוד (המשך




