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 אחד צד במעמד בלשכתו, השופט החליט
 שוקן של פרקליטו לבקשת להיענות בלבד,

ש הפלילית בתביעה מהופעה ולשחררו
נגדו. הוגשה

 רם עורד־הדין מזרחי, של פרקליטו
 לשיח־ הבקשה נומקה שוב כי סבר כספי,

 העורך של העבודה בעומס מהופעה רור
 הוא קאהיר. ועידת של כינוסה בתקופת

ההחלטה: על תרעומת הביע
 בפלילים אדם ידון לא כי נאמר ״בחוק

 שלושה יש הזאת במדינה בפניו. אלא
חשו אנשים כאלפיים ויש אזרחים, מיליון

 ספקות יהיו שלא וכדי אח״מים. — בים
 הוא שוקן גרשום כי סבור בהחלט אני

אח״מ.
 העם פשוטי על החוק בפני הדין ״אולם

 העקרון יתקבל אם אחד. הוא אח״מים ועל
 אין וטרוד עסוק שוקן שגרשום שבגלל

 זה ובגלל בבית־המשפט להופיע פנוי הוא
 אבל — ההופעה מחובת לפטור זכאי הוא

 המפרנס מכפר־קאסם, פועל־בניין אותו
 עבודה יום ואובדן ילדים תשעה של משפחה

 עם החודש את לסיים ממנו למנוע עלול
 אינני — כזה לפטור זכאי אינו משכורתו,

 שאדם זה חשוב, יותר נימוק מהו יודע
מש בפרנסת עוסק שהוא או וטרוד עסוק

בפני שווים להיות. צריכים הכל פחתו.
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 על הזה בהעולם אפשרי דיווח האם
להצ כדי בו יש פלילי משפט של מהלכו

 זה במישפט נאשם של שיחרור את דיק
 בפני ולהתייצב בבית־המשפט מלהופיע
השופט?

 מכדי אבסורדית אולי נראית השאלה
 הועלתה היא כן פי על אף שתישאל.

 בבית־המשפט, כטיעון האחרון בשבוע
משפטי. דיון בעת למחלוקת נושא שימשה

 הארץ היומון ההל השנה יוני בחודש
 ״הפשע על מאמרים סידרת בפירסום
 כתבו בידי שנכתבה בישראל,״ המאורגן
 המלונאי ולנטין. אבי מישטרה, לענייני
 בעקבות נפגע עצמו ראה מזרחי בצלאל
 שייחסו אלה, כתבות בסידרת שמו איזכור

פליליים. מעשים ביצוע גם לו
 נגד אזרחית משפטית תביעה הגיש הוא

 שוקן גרשום עורכו הארץ, העתון הוצאת
 לשון־הרע, הוצאת בגין ולנטין, אבי והכתב

ל״י. מיליון 10 של בסך נזיקין פיצויי תבע
 האזרחי. בתחום רק נותרה לא הפרשה
 תביעות־דיבה שתי גם הוגשו בעקבותיה

 שטען על מזרחי את תבע הארץ פליליות.
 ״מצוצות בהארץ כלפיו ההאשמות כל כי
תביעת־דיבה הגיש מזרחי האצבע.״ מן

 י' חו' מסולף, עתונאי לדיווח זכתה הישיבות
 העתונות של בכרוניקה ומטעה מקוצר

היומית.
הישי בשלוש הרבה התרחש לא למעשה

הפלי בתביעות לדון כדי שהתקיימו בות
זה. נגד זה והארץ מזרחי שהגישו ליות

 של לפרקליטיו ניתן זה כשלג רק
 שהגיש הבקשה בנימוקי לעיין מזרחי

מ־ שולחו את לפטור ליבליך עורך־הדין

ברמד ישראל שופט־השלום
לדווח חופשית העיתונות

ופרקליטיו* מזרחי מלונאי
החוק בפני שווים כולם

 האזרחית לתביעה מקבילה נגדית, פלילית
שלו.

רח הדים כולה הפרשה עוררה בשעתו
 אמצעי־התיק־ בכל מלא לכיסוי זכתה בים,

הציבו ההתעניינות במרכז עמדה שורת,
 הדיונים החודש החלו כאשר אולם רית.

 בעקבות שהוגשו בתביעות בבית־המשפט,
 על מאמרים סידרת אותה של פירסומה

הת בה גילו מעטים רק המאורגן, הפשע
 דחק הפוליטיים המאורעות לחץ עניינות.

זווית. לקרן הנושא את
 עתון שום טרח לא הזה, העולם מלבד
אחת רק המשפטים. את לכסות כתב לשלוח

כהן, וגבריאל כספי רם עורכי־הדין *

 ישראל שופט־השלום בפני שנערכו בדיונים
 אי בשאלת בעיקר הצדדים התעסקו כרמל

 שוקן, גרשום הארץ, עורך של הופעתו
בבית־המשפט.
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 הגיעו לא ולנטין, אבי כתבו כמו שוקן,

 עו״ד הארץ, פרקליט הראשונה. לישיבה
 המופיע סעיף על בהסתמך ביקש דסאו,

 שלא ישפט מרשו כי בסדר־הדין־הפלילי,
 הגישו לא וולנטין ששוקן כיון אולם בפניו.

 מהופעה לשיחרורם פורמאלית בקשה כל
 פרקליטיו לכך התנגדו בית־המשפט בפני

 וגבריאל כספי רם עורכי-הדין מזרחי, של
 ״הנאשמים :כהן עורך־הדין טען כהן.

 לבית־ כבוד של יחס לגלות חייבים
 בפני להופיע עצמם את שיטריחו המישפט.

הראשונה.״ בישיבה לפחות בית־המישפט
 דורש הטוב ״הטעם :כרמל השופט הסכים

בבית־המישפט.״ לראותם נשמח זאת.
 בתיק שנערכה השניה הישיבה גם אולם

בבית־המישפט. שוקן הופיע לא זה
 השופט מטעם מיוחד בהיתר זה היה הפעם
 עורך־הדין לבקשת שנענה כרמל, ישראל
 כינוסה בשל כי טען אשר ליבליך, שלמה

 יכול שוקן מר אין קאהיר, ועידת של
 אולם בבית-המישפט. להופיע כדי להתפנות
 לישיבה התיחסה כרמל השופט של החלטתו

 את הביע הוא הישיבה בסיום בלבד. זו
 בבית־המישפט יופיעו שהצדדים תקוותו
הבאה. בישיבה
לישי גם בבית־המישפט הופיע לא שוקן

 בפני הדיון החל כאשר רק השלישית. בה
לכן קודם יומיים כי הסתבר כרמל, השופט

 למראה נדהמו הם בבית־המישפט. הופעה
להצ ליבליך של העיקרי הנימוק עיניהם.

 בית־ מאולם שוקן גרשום של היעדרו דקת
הזה. העולם היה המישפט
 ליב־ ״עורך־הדין כרמל: השופט הסביר

 בשבוע שהופיעה כתבה על הסתמך ליד
 חרדה והביע הזה, העולם בעתון שעבר
 יעשה שוב לכאן יבוא שוקן מר שאם

 עתון.״ באותו בכך שימוש
 בבקשתו ליבליך התכוון אליה הכתבה

 במדור שהופיעה ידיעה אלא היתד. לא
 ).2103 הזה (העולם הקודם בגיליון תשקיף
 הורה כרמל השופט כי נאמר ידיעה באותה

לישי להופיע לחייבו שוקן של לפרקליטיו
 ״הדבר כרמל: השופט הסביר הבאה. בה

 כי נכון אבל בפרוטוקול נרשם לא אומנם
 הנאשמים כל על כי הישיבה בסוף אמרתי
 הבאה.״ בישיבה להופיע
 השופט הצהיר הבנות אי למנוע כדי
 בקשתו את ״קיבלתי :בבית־המישפט כרמל

 התעלמתי אולם ליבליך, עורך־הדין של
 לא הזה. העולם אל שהתייחס מהנימוק

 במדינה שיש כיוון זה. בנימוק התחשבתי
 פועלת שהיא במידה הרי חופשית, עתונות

 ממנה למנוע אפשר אי החוק, במיסגרת
 החלטתי בבית-המישפט. הנעשה על מלדווח
 אחרים נימוקים בגלל הבקשה את לאשר

 שבאי־כוח ייתכן לא הזה. העולם בגלל ולא
 בעתונים.״ שכתוב מה על יסתמכו הצדדים

ש ״מה כספי: עורך־הדין כאן התערב
 הוא זו בבקשה למעשה אומר שוקן גרשום

 ייעשה בבית־המישפט כאן יופיע הוא שאם
 אחרים...״ בעתונים שימוש זה על

 חשוב לי נראה לא ״הנימוק כרמל:
בו.״ התחשבתי לא ולכן

 בפרוטוקול, שיירשם רוצה ״אני כספי:
 דבר וההערכה, הכבוד ההכנעה, כל עם

 שנכתב מה לגבי שוקן מר של רגישותו
בעתונות.״ עליו

 זו רגישות לייחס נוטה אני כשלעצמי
 שקשה הראשי, לעורכו ולא הארץ לפרקליטי

 הנימוק על ידע כי הדעת על להעלות
 ב־ גם הופעתו. לדחיית בבקשה שצויין
 מזרחי בצלאל בין שהתנהל האזרחי מישפט
בני ליבליך עורך־הדין השתמש להארץ,

 של פרקליטיו הציעו כאשר דומה. מוק
במהלך מסויימת משפטית הצעה מזרחי

שוקן גרשום עורך
וטרוד עסוק את״ם

 השלום שופט לעבר ליבליך קרא הדיון,
 בהעולם כתוב יהיה זה מחר ״אבל זמיר:

״1 הזה
 הזה העולם ״גם השופט, תמה ?״ מה ״אז

העתונים!״ ככל עתון הוא
■ 1■ ■!

 הופנו ובעל־פה, בכתב רכות, טענות
 הפרשן של מאמרו פירסום בעקבות אלינו

 שב- ״הסכנה על עמידרור בנלמין הצבאי
 שחלקו ),2102 הזה (העולם סאדאת״ שלום
זה. בגיליון מתפרסם השני
 עמידרור של מאמריו כי להבהיר יש

 עוסק הוא בלבד. דיעותיו את משקפים
מ ישראל של הלאומי הביטחון בבעיית
 הת־ ללא בלבד, מקצועית־צבאית בחינה
ו הכלכליים המדיניים, להיבטים יחסות

עשו כמובן, אלה, הבעיה. של החברתיים
 מה קבלת לטובת להכריע וחייבים יים,

 — סאדאת׳ ,שלום עמידרור בפי שמכונה
 להיזהר יש טהורה צבאית באבחנה אם גם

מפניו.
עצמו: עמידרור כך על אומר

 של הגמורה הפוליטיזציה לצד ״המכריע
 הנושא שבעיניו פירושו, הלאומי הבטחון

 יכול — פתרונותיו גם וכן פוליטי כולו
 ומן הצבאיים הנתונים מן לגמרי להתעלם
ו הצדדים בשני האסטרטגיות הנסיבות

 בתחום כולם המאמצים כל את לרכז חייב
 ה־ במהירות להגיע במגמה לבדו, המדיני
 שהבעייתיות טוב, פוליטי לשלום מירבית

 כלל רלוואנטית איננה הביטחונית־הצבאית
 אינם צבאיים ופתרונות ותשובות לעניינו

 חלק מהווים ואינם עיצובו על משפיעים
בו. סמוי או גלוי

 ברחוב המצרי האזרח השקפת ״עבורו,
 אכן הן הנכבד המצרי העורך הערכות או

 באורח מאד, ורלוואנטיות משמעותיות
ישראל. ביטחת לעניין גם ומיידי, ישיר

 מיקרה בכל כי ומקבל הסובר ״לעומתו,
 באופן להבטיח אי-אפשר שלום, בכל וגם

ו הדחפים המניעים, כל כי ומוחלט ודאי
או ישראל, על במילחמה לפתיחה נימוקים

 שאיננו כלומר, יעוקרו, או יסולקו מנם
 ״שלום יביא סאדאת״ ״שלום שאימוץ מניח

 יכול אינו עדייו — וניצחי מובטח קנאדי״
ה ולעורך לאזרח כלשהי חשיבות לייחס
הנכבדים.״ מצרים
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