■הגוה
פירסם התובע פירסומים פופולא
ריים כרכר החפירות ,אשר מומנו
בכספי הציבור והוא מרוויח מפיר■
סומים פרטיים אלה כסף שד כ־
 400.000ל ״י לשנה.

השבוע הגישו עורכי־הדין אמ
נון זיכרוני ואביגדור פלדמן את
כתב־ההגנה שד הנתבעים כתיק
התביעה האזרהית ,שבו דרש
ייגאל ידין פיצוי כסך  5מיליון ל״י
עכור הוצאת לשון־הרע בפירסומי
״העולם הזה״.
כאותו עת המשיך ייגאל ידין
עצמו כנסיונו להפעיל טרור על
״העולם הזה״ באמצעות מישפטים
בסיטונות ,והגיש קובלנה פלילית
נוספת נגד יגאל לביב ,אורי אכנרי
ואדי תבור .כתביעה זו — הרבי
עית כמיספד עד כה — הוא תובע
לשלוח כל אחד מהם לשנה אחת
של מאסר.
להלן הקטעים העיקריים ככתב־
ההגנה של זיכרוני ופלדמן כתיק
תכיעת־המיליונים :
 #הנתבעים יאמרו כי מן הפירסום ה־

)ג( אמת ,שהתובע ייצא לחו״ל עתיקות.
אשר היו בבעלות האוניברסיטה העיב־
רית ,מבלי שיוציא רשיון־ייצוא כחוק על
שמו של התובע.
)ד( אמת ,שהתובע עקף הדרישה להו
ציא רשיון־ייצוא כחוק ,באופן שביקש מ
אחד לוי שיוציא רשיון־ייצוא בשמו שלו.
)ה( אמת ,שהתובע ביקש לעשות כן
על־מנת שלא שמו יהיה מופיע במיסמכי־
ייצוא העתיקות ,אשר הכתבה מדברת בהם.
)ו( אמת ,שהתובע קיבל מחו״ל צ׳ק על
סך  6,000דולר בעבור עתיקות אשר ייצא
לארצות־הברית ,ואמת שלא רשאי היה
לקבל את הכסף מחו״ל ,באשר לא על שמו
של התובע היה רשיון־ייצוא כחוק.
)ז( אמת ,שהתובע קיבל הצ׳ק על סך
דולר אשר לא היו מיועדים לו,
6.000
אלא לאוניברסיטה העיברית.

)ה( אמת,
מוסמך להסב
פקודת המכון
האוניברסיטה

שהתובע לא היה
הצ׳ק ,אשר היה ל
לארכיאולוגיה של
העיכרית.
כמי

)ט( אמת ,שהתובע הציג עצמו
שמוסמך להסב הצ׳ק ,וכך עשה.
)י( אמת ,שהתובע הוציא ללא רשות,
ובלי סמכות ,הסך של  6,000דולר מכספי
האוניברסיטה העיברית ,מבלי שההוצאה

כתיק כית־המישפט
המחוזי כתד־אביב
החובס :

פ רו ם׳ •*גאל ■דין
הנתבעים :

 .1י ג א ל ל ב י ב
 .2או רי א בנ רי
 .3ה עו ל ם הז ה סו׳׳!*

חודשי מאסר.
)כ״ג( אמת ,שהתובע אשר קיבל בתמו
רה לעתיקות שייצא לחו״ל  6,000דו
לר ,היה חייב במס־ייצוא על פי •חוק העתי 
קות בשיעור ס/ס ,10דהיינו ,סך  600דולר.
)כ״ד( אמת ,שבמקום לשלם  600דולר
מס־ייצוא שילם התובע ,באמצעות אחד לוי,
סך  25דולר בלבד.
)כ״ה( אמת ,שהתובע עשה ועושה ב
חפירות מצדה רווחים בצורות שונות.

)כ״ו( אמת ,שחפירות-מצדה נח
פרו ככספי־ציכור ,כסיוע צה״ל
ובסיוע מתנדבים ,על־מנת להק
נות נכס היסטורי למדינת־ישראל,
ודא עד־מנת לתת מקור־הבנסה שד
 400אלף ל ״י דשנה לתובע.
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רית עתיקות אשר שוויים המוצהר בפני
שילטונות המם היה  250דולר.
)ט״ו( אמת ,שהתובע קיבל רשיון־ייצוא
על שם אחד לוי ,לעתיקות בשווי של
 250דולר.

)ט״ז( אמת ,שכעבור עתיקות,
אשר שוויים המוצהר היה 50צ
דולר )וזה בנראה היה שוויים כפו
על( קיבל התובע  0,000דולר.
)י״ז( אמת ,שבספרי החברה אשר רכ
שה את העתיקות מן התובע בארצות־
הברית נרשם כי העתיקות הללו נרכשו
בסך  6,000דולר.

)י״ה( אמת ,שהתובע עשה עס־

■

!■

• סעיף  19לכתב־ד,תביעה )הנוגע ל
קובלנה שהגיש לביב( מוכחש כדלקמן :
)א( הנתבע מס׳  1יטען כי הפירסום
האמור בסעיף זה היה בתום־לב ,וכמדכן
שהפירסום הוא תלונה על התובע ,שהוג
שה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על ה
תובע — מישטרת־ישראל.
)ב( הנתבעים יטענו שהדברים האמו
רים בתלונה ,אשר נוסחה צורף ,הם אמת
כמפורט בסעיף  18דלעיל.
)ג( הנתבעים יטענו כי התובע ביקש
למנוע בעד הנתבע  1למלא חובת אזרח
ולמסור לחקירת הגורמים הראויים את עס
קי התובע ,בתואנה ובאיום של הגשת קוב־
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רחב והשלם .בדבר הנתבע ,עולים הדברים
הבאים :
)א( התובע הסב שלא כדין המחאה ,ש־
היתר ,מייועדת לפקודת האוניברסיטה העיב־
רית.
)ב( התובע התחזה לבעל סמכות לחתום
על המחאה של האוניברסיטה העיברית,
מבלי שהיתר ,לו סמכות כזאת.
)ג( התובע הוציא מרשות האוניברסיטה
העיברית כספים שנועדו לה ,מבלי שד,יתד,
לו סמכות לכך.

)ד( התובע מרוויח כארבע■
מאות אלף לירות לשנה ,תמלוגים
דפירסומיו הפופולריים על חפירות
שמומנו בכספי הציבור ,והארכיאו
לוגיה כעבור התובע היא עסק מכ
ניס ,ואין התובע מהסס לגרוף לעצ
מו הכנסות מפעולות שמומנו בכס
פי הציבור.

נעברה בספרי האוניברסיטה העיברית,
ומבלי שהיה להוצאה איזה רישום בתק
ציב האוניברסיטה העיברית.
)י״א( אמת ,שהתובע הסב צ׳ק אשר
היה משוך במטבע זר ,ומסרו לאחד ׳לוי,
אשר לא היד ,סוחר מוסמך כמשמעות הדי
בור בתקנות ההגנה )כספים(.

)י״ב( אמת ,שהתובע עכר עד
תקנות־ההגנה )כספים( בכך שלא
מסר את הצ׳ק כמטבע זר לבנק
אשר הוא סוחר מוסמך בנ״ד.
)י״ג( אמת ,שהתובע ייצא לארצות־הב־

קים לא חוקיים.
)י״ט( אמת ,שהתובע הפר חוק.

)כ( אמת ,שהתובע ,השייך ל
תנועה הקוראת להעמיד לדין מפי-
די-חוק ,הפד חוק כעצמו.
)כ״א( אמת ,שהתובע עבר על חוק-
העתיקות ,בכך שייצא עתיקות מבלי שהיה
בידו רשיון לכך .כאמור הרשיון היה על־
שם אחד לוי ,ולא על שם התובע.

)כ״כ( אמת ,שעל פי החוק,
העוכר עד ההוראה הנ״ד מפקודת
העתיקות צפוי לעונש שד שישה

לנה פלילית בגין לשון הרע ,ואחר־כך
באיום של הגשת תביעה אזרחית בסך
 5,000,000ל״י בגין לשון הרע.
הנתבעים יטענו כי נקטו לפני ה-
)ד(
פירסום את האמצעים הסבירים להיווכח
בנכונות הפירסום ,ובכלל זה פנו אל התו
בע׳ אשר השיב לנתבעים בתשובות מט
עות ומתחמקות.
• הנתבעים מכחישים סעיף  20לכתב-
התביעה )כאילו היתד ,כוונה לפגוע בכושר

)ה( המימצאים ,אשר נמצאו בחפירות
מצדה ,נמצאים בחזקתו של התובע ,ועוב
דה זו גרמה לכך שנעלם מן המימצאים
שקל משנת  5למרד ,אשר ערכו כ־650.000
לירות.
הנתבעים מצרפים לכתב־הגנתם גיליו
נות  ,2020 ,2069 ,2068 ,2067של העיתון
העולם הזה ,אשר בהם מתפרסמות החו
ליות האחרות של הפירסום המלא והשלם
על התובע.
■

■

■

• הנתבעים מכחישים כי הפירסום הוא
לשון־הרע ,ויטענו ,כי הפירסום הוא אמת,
בכל אחד מפרטיו ובצורתו השלמה ,כסיד-
רת־פירסומים על מעשי התובע• ,המצטר
פים אחד־לאחד להיות אמירה אחת .שלמה
ואמיתית על התובע.
י )א( אמת .כי התובע אינו מפרסם את
סיכום חפירות מצדה .כפי שמחייב החוק,
ועד היום פירסם בחוברת •דקה משהו
הקרוי :״סקירה ראשונה״.

)  (3אמת ,כי כמקום לפרסם
את הפידסום הראוי על־פי ההוק,
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בבית־המישפט :עוררהדין אוננו! !ינחני ,אבנר׳ ,לביב ופרקליטו שי ידיו ,גולדנברג

