התנגדתי להצעתו •שיל אולסרט בעניין
איסור פירסום ׳שמותיהם של וחשודים,
מכיוון ״שאני ■משוכנע ׳שאיסור בזה יפגע
קודם כל בעצורים ■וובחשודים עצמם ,׳ו
יפקיר אותם ׳לישרידות־׳ליבם ישל שוטרים,
אך ובעוד !שהעיתון ואחראי למעשקו ,גם
כשהוא 'מפרטם את שמו של השוה תובע
׳לעצמו אולמריט הסיגות !גמורה׳ כאשר
הוא !מכתים ;את שמותיהם של ואנשים,
הנחשדים ע ל ־י דו ,תוך ■ניצול החסי
נות שיש לו ,לדעתו.

לדעתי ,אין ליו חסינות בזאת.
החסינות של הסעיר  1לא תעמוד
לו למטרה זו.

נדיר׳ ואנוח׳

ני סכור כי שופט ,שישקול את
1
\  1הדברים ,יסכים עם הפירוש שלי,
ויקבע כי הטחת האשמות אישיות א י  1ה
:כלולה :בתפקידו ושל ח״ב .במולא לא יוכל
הה׳יכ ליהגות !מן החסינות הטוטאלית
הנובעת ומן הסעיף .1
ואולם ח״כ אולמדט היה בטוח בי הדב
רים יכלל ילא יגיעו ■לפני השופט .וזאת
!מסיבה ■פשוטה ■ :סילבד החסינות ישל ה
סעיף  ,1עומדת לחבר־בנסת גם ד,חסינות
י של הסעיף ■ 4באותו :חוק.
׳סעיף  ,4בניגוד לסעיף  ,1ואינו מעניק
חסינות !מוחלטת .הוא ■קובע:
״חבר־כנסת לא יובא לדין פלילי בשל
■אשמה על עבירה שנעברה בזמן חיותו
חבר־כנסת ...אלא לאחר :שניטלה ממנו
החסינות לגבי ■ההאשמה הנדונה .חבר־
הכנסת שניטלה ממנו החסינות ...דינו...
כדין כל אדם.״
במיקרו־ ,יכוה יבול רק היועץ המיושיפטי
לממשלה לבקש :את היסרת־החיסוניות ,ועדת
■ 1הכנסת היא שצריכה לאשר יאת הבקשה,
׳ ׳ומליאת־הכנסת צריכה להחליט יעל כך
בהצבעה.

אולמרט היה ,כנראה ,בטוח כי
היועץ המישפטי לא ינקוט פרו
צדורה מסוככת ונדירה זו ,ועל בן
הייה בטוח בי העניינים כלל לא
יגיעו לבית־המישפט.
גחמה לי שהוא ילא שם לב ׳לפרט חשוב
,אחיד בסעיף  .4׳מדובר ישים על ״דין
פ ל י ל י ״ בילבד .אץ הוא אזמר דביר על
דיין א ז ר ח י .
עמדתי יעל יכך במאמרי בשבוע שעבר,
וטעגתי כי וניתן לתבוע ׳לדיין חבד-בנסת
במישפט אזרחי ,עיל 1פיצויים בגץ דיבה.
לשם כך אין צורך בהסרת החסינות .ה
יועץ המ״שפטי ואינו צריך ׳להתערב .שיום
החלטה של הכנסת איגד ,דרושה___ .

לפרוצדורה זו יש ■מעלה גדולה
אחת■ :היא מגיחה בידי חבר־
■הכנסת ,ובידיו בילבד ,את האפ
שרות לטעון שעל דבריו חלה
חסינות.
האזרח ,הרואה עצמו !מושמץ ;על־יידי
!חכר־כנסת ,יגיש׳ נגדו!מישפט אזרחי ,במו
נגד כל אזרח אחר! .מישפט אזרחי זה
יתנהל בדרך הרגילה ,אלא אם בן ח ב■ר -
ה כ נ ס ת ע צ מ ו ובוא לביתחהמי׳שפט
ויטען יכי אילזאפשר ׳לתבוע ממנו את הפי 
צוי ,כיוון ש■ד ב!ר י ו ,המשמשים עילה
למקשפט־הדיבה ,היו חסינים על פי סעיף
 ,1ומכיוון שנאמרו ״למען מילוי תפקידו״.
אם יעשה זאת ,יצטרך השופט להחליט

השופט כלל לא יביע את דעתו
על עניין החסינות ,א ל א א ם כן
יא ו ל מ ר ט ע צ מ ו יעלה נקודה

?♦1
מהודעת אולמרט !מתקבל הרושם כי הוא
׳אכן ומתכוון — בעצמו ואו באמצעות יפרק*
לייטו — להעלות ■טענה זו בביית־המישפט,
בניגוד ומפורש למה שהצהיר !באוזני !מיל־
״ון איש ■בשיחתו עם ■חיים יבין.

אוו אחם נסרוויויה
^ י־אפשר שלא להגיב ,בהקשר זה,
יעל התנהגותה המוזרה — אם להיש־
תסש בלשון המעטה — של הטלוויזיה.
כאשר הגוש .בנדי ;את ותביעתו ,לוא
קידמה הטלוויזיה את הדבר ובברכה ,כ-
,אפשרות שהעניינים יובאו סוף־םוף להב-
ירעה ומישפטית.
להייפך ,הטלוויזיה הביאה אל האקרן
מישפיטן כלשהו ,שאמר -כי הגשת התביעה
היא ״תרגיל מוצלח״ ,מכיוון שאולמרים
ונהנה מחסיונות .בלהמר :גגידי לא הגוש
את התביעה בדי להביא להכרעה מיש-
פטית ,אלא כדי להחיל על הפרישה את
העיקרון של ׳״׳סוב ייודיצה״ ,בך שאי־
יאפשר יהיה עוד לדבר עליה .חיים יבין,
ושאינו ידוע במישפטן ,הצטרף לקביעה זו,
■ת1ך רימז בולט ׳וחד־וסשטעי ׳שאכן זוהי
מגמתו של גנרי.

אותו מישפטן ידע ,כמובן ,ש
עצם השמעת דיעה זו היא ביזיון
הימור של כית־המישפט ,ופניע.
קשה ביותר בזפותו שד אדם ל-
מישפט בלא משוא־פנים .אני מק
ווה שירע גם בי קביעתו לגבי ה־
ך!*׳ *,-רחוקה מלעמוד על רגליים
מוצקות ,כפי שניסיתי להוכיח ל
מעלה.

הופעתו של !מיושפטן זה היתר ,שערו
רייה מישפטית ,המשך המגמה להפוך
את הטלוויזיה לטריבונל עממי .אך בל
פעולת הטלוויזיה בפרשה זו הקא שערר־
דיה ציבורית ,המעוררת למחשבה חדשה
על עצם ואהריויחה )או חוסר־אהריותה(
של הטלוויזיה בבלי-תיקשורת ומונופולים־
טי.

הטלוויזיה אינה דומה לעיתון.־

קודם בל ,מפני שהיא מגיעה למיליון
צופים ,השומעים כיל מילה במר,דורית־
החדשות — ובניגוד לעיתון ,המגיע לחוג
ומצומצם החבה יותר! ,׳שקוראיו!אינם קור
אים כל ומילה.
שנית ,סשעיתון אחיד ׳כותב גידפה
ואחת ,יבול עיתוין שני לפרסם גידפה
נגדית .יש תחרות .כימעט בל אזרח ימצא
,אכסניה לתגובתו .אך ומי יבול להתחרות
בטלוויזיה המוינופוליסיטית  1איזו הכחשה
י כ ו ל ה ל ה פ ר י ד ■טענה

ב ס ו ג י ה ז ו.

ואמרתי בשבוע שעבד ,ואני חוזר ואומד
השבוע :יאם יקוים חבר־הכגס!ת ,אולמדט
בבי׳ת־המישפט ויטען כי אמר את אשר
יאמר על גנרי ,ממרחי ובד במיסגרת
החסינות שלו ,הוא יגזור על עצמו !מוות
■פוליטי ומוסרי.

׳אחרי ■מה שהצהיר בטלוויזיה ו■
במסיכת-העיתונאי־ם ,עד כך שלא
יתחכא מאחרי החסינות ,תהיה
הודעה כזאת הודאה פומבית בכך
שהוא שקרן ורמאי ,רברבן ופחדן.

עצת היועץ
י

׳אולי קיווה ואולומרט !שהיועץ המיישפטי
יגיד לו ׳שאין הוא צריך להישפט .אך
היועץ המיישפטי נתן לו ,במובן ,את ה־
■תשובה הסבירה ,המתבקשת !מאליה :ריק
השופט צריך לקבוע ■הלכה לגבי החסינות.
בליית בדירה הצהיר ■אולמרט כי הוא
״יקבל יאת החלטת השופט״.
זוהי הצהרה ׳מטופשת .כל אזרח במדי
נה יחייב לקבל את החלטת השופט .אין
זה !מעשה שבהתנדבות.
;אסל ■יש !בסל זאת עוקץ נסתיר בהודעה
זיו .כי ■מה :פירושה של ״קבלת החלטתו
של השופט״ במיקרה ז הי

ל) ולמרט יודע זיאת היטב! ,ועל ■כן
:ניסה להתחמק ומן הצורך הזה.
באשר הגיש גנדי את תביעתו ,יצריך
היה אולמריט להודיע בטלוויזיה  :לא אט
ען בבית־הסיושפט ושיש לי חסינות .זאת
הייתה התגובה הפשוטה ,ההגונה ,הנובעת
ומדבריו הקודמים.

תחת זאת השמיע תגובה מחו
כמת  :הוא יפנה ליועץ המישפטי,
בדי שזה יתן לז ■הנחייה.

באותה ומידה של הצדקה יכול היה
לומר :אשאל את היועץ המ״שיפטי אם
!מותר לי לגנוב או לרמות.

ש ה ט לוויז י ה ה פ ר י ח ה,

ובאופן חזותי ושמיעתי ,ובמאות ואלפי
׳בתים1
שלישית ,בכל עיתון יש מדור של מיסת־
בים למעריסת .מי שמותקף ייבול לפריסם
שם את גירסתיו ופל עיתון הגון )ורוב
עיתוני ישראל ,אם ■כי לא:בולם ,חם !באלה(
יפרסם את המיכתב .בטלוויזיה און מדור
כזה ,אין אפשרות של ותגובה ,אין הכח 
שות ,׳אין התנצלויות.
׳רביעית ,כל עיתון חשוף לתביעת־
דיבה .ומעמדה של הטלוויזיה ,כנוף וממלכ-
ותי ,הוא שונה .עד יסד ,לא הצלייה איש
לזכות בתב״עית־ד״בה נגדה! ,׳אחריותה של
הטלוויזיה על פי חוק לישון הרע עדיין
לא עמדה במיביחן מיישפטי.

באשר הטלוויזיה מתחבאת מ
אחרי חסינותו של חבר־יהכנסת —
האמיתית או המדומה — היא מו
סיפה חטא עד פ?זע .באשר היא
עורכת מיבצע־סירסומת כביר ,כדי
לתת תפוצה מירבית להאשמות
של חבר־כנפת הגהנה )לדעתה(
מחסינות מוחלטת — הרי זה דבר
חמור שיבעתיים.

במוקדם יאו
ומבדיקה יסודית
בוילה ,ומבחינה
טית ,ציבורית

במאוחר לא יהיה ומנוסי
של מעמדה שיל הטלוויזיה
מוסדית ,מוסרית ,ומושם-
ועיתונאית.

ג נ ז י י  :ה א □ ה ו א י כ ו ל ל ה ת ג ו 1ן *
לי נראה כי פרשה זו מדליקה
נורה אדומה ליד האקרן.

מניעת !מייבחן זד ,׳תפגע ביסודות מדינת
החוק .היא יתפתח פתח להפקרות ומק־
קארתיסטית ,שלא יהיר ,לד ,גבול .הפקרות
זו תביא בסופו של דביר !סד,יסרה לדיכוי
ח!ופש־ר,עיתונות והחרות הפרלמנטרית.

** כל הבחינות האלה ,שיונה לח-
* [ לוטין מצבו שי הארץ.
בניגוד ולהתנהגותו הפחדנית של אול־
מרט! ,וההתנהגות המוזרה של הטלוויזיה.
הלך !הארץ בדרך ישרה.
הוא ■פירסם האשמות חד־משמע״ות ,ו
הוא עשה זאת על אחריותו .ניתן יהיה
לתבוע !אותו על ;כך לדיין! ,והדבר אכן
נעשה.
הארץ ,עוירכוו וכתביו ,ט^זאים !באחריות
אזרחית ז׳פלילית לפירסומיהם .הם קיבלו
על עצמם ■סייכון ,חמור ביותר בפרסימם
את הטוהרה ,הסוללת שמות !מפורושים
!והאשמות מפורשות.
!רק !בית־המישפט יוכל לקבוע !אם אכן
יהוו בידי הארץ ראיות קבילות ומוספיקות
!לביסוס האשמות האלה — ואין אייש יכול
ואו צריך ׳להביע על בך ידיעה מהאש.
רק דבר ;אחד ואסור להא רץ לעשיות:
להתחבא ומאחרי החסינות של הח״כ.
שמיעתי !שוש מי שמייעצים לעיתון לנ
קוט ושיטה זו ,לטיעון בי יכל ומד ,ושפורסם
על-ידו בבר נאמר על־ידי ח״כ אולמרט,
!וכי על־יכן !חסינותו )האמיתות או המדו
מה( !של ואולמוט הלה גם על פיירסום זה
של הארץ.

מה חשוב ומה לא

עצת אחיתובר

אני מקווה מאד שהעיתון לא
ייתפס לעצת-אחיתופל זו .כי דרך
זו היתה מהווה התחמקות בולטת,
ומכתימה את מעמדה של העיתו
נות החופשית בולה .אני משוכנע
בי הדבר לא יקרה.

אסיור !לאייש ולעשות דבר ש׳ומגע את
בירור הסחשה יבולה ,בצודה היסודית וזז-
פומבות ביותר ,בביודהמישפט .חובתם
ושל המאשימים ,אחרי שניצלו ,את ׳כלי־
התיקשורת ולהפצה מירבית שיל האשמו
תיהם ,היא !להוכיח את הדברים בבית-
המיישפט .׳זכותם של המואשמים היא ל;נ־
יסדת להוכיח את חפותם.

ן* ■לסיום ,הערה ■עקרונית :
 1לא הבעתי במאמר זה אף ברמז את
דעתי על ההאשמות שפורסמו.
כי דיעה זו פלל אינה השובה לנבי
ניתוח הדברים.
הדברים שנאמרו פאן ■על זבויות־האדם,
על ומיגיפלות החסינות הפרלמנטרית ,על
חובת העיתונות יועיל הצורך להביא את
הדברים ■להכרעה מישפטית בלי משוא־
פנים — נכונים באותה המידה אם גנדי
הוא מלך הגאנגסטרים או אלוף חף־מפשע,
אם בצלאל !ממרחי הוא ראש הפשע ה
מאורגן או קבלן תמים .בשני המיקרים יש
לחם בדיוק אותן הזכויות — לתבוע את
׳מאשימה־!,ם לדין ׳ולנסות להוכיח סביית־
המיישפיט שד,האשמות יאונן !נכונות.
זוהי הזכות ׳שהאנגלים קוראים לה ״זכו
תו ושל סל אדים ׳ליחמור סביית־המ״שפט.״
יחסי האישי לאלוף רחבעם זאבי ■כלל
אינו ורלוונטי לוויכוח זה! .בשנות כהונתי
בבגסית התקפתי אותו פעמים רבות ,וב
חריפות מ״רביית ,יעל ומעשים ווהתבטאויות
שנגדו את השקפתי !ושפסלתי אותם !מגל
וסל .הגשתי לפחות תריסר שאילתות על
פעילותו !סאלוף־פיקוד .סמיקירד ,אחד
תבעתי וחקירה ושל פעילה צבאית מסויי-
מת שיוחיסה לו ,והגעתי עד לוועדח־החוץ-
'והביטחון ולרמטנ״ל חיים מר־לב.
■את בצלאל ממרחי איני מכיר אישית.
הדבר אינו יחשוב לעניין.

מה שעומד כאן לדיון אינו גורלם
האישי של שני אלה ,או חבריהם.
עומדים באן למיבחן יסודות החב
רה הדמוקרטית ,וזכותו של כל
אדם — אהוד או שנוא ,צדיק או
שפל מכל שפל — ליהנות ׳מזכויות־
אדם שאינן ניתנות לעירעור.

