
כבו של מפסקי־הדין אחוזים כמה כיום,
 הידיעות אחוז לעומת בעירעור, נופלים דו

כמוטעות? המתגלות שלנו
 מילחמת־יום־ אלופי עמדו בערך, כך,
 להסביר איך ועדת־אגרנט. לפני כיפור

 חדר־ישי־ של בדממה מלומד, למישפטן
 מבול את הקרב, ערפל את נעול, בות

 של הנורא המתח את הסותרות, הידיעות
 בסיטונות, נהרגים אנשים כאשר המצביא

 שבו אי־הוודאות, של הנפשי הלחץ את
גורליות? החלטות שניות תוך לקבל צריך
מבי השופטים כל שכימעט ספק לי אין

 — חופש־ד,עיתונות של חשיבותו את נים
שופ כמה כי לדעת גם נוכחתי בתיאוריה.

 העיתונות פעולת את להבין מסוגלים טים
 היא הפשוטה האמת אך למעשה. הלכה

נל הארצות, ברוב השופטים, מרבית כי
המיקצועות. שני בין השוני בסבך כדים

 יכו־ אנשי־מיקצוע רק כי מאמץ ני ^
עי- של החלטתו את באמת לשפוט לים

ידדין אסיר
מסוכנת החלטה

ב דבר לפרסם עורך-עיתון ושל תונאי |
נתקבלה. היא שבהן המסויימות נסיבות

 ביום האישי: מנסיוני דוגמה להביא אם
ההח את קיבלתי מסויימת, בשעה מסויים,

 של הראשונה הכתבה את לפרסם לטה
 שהיו הראיות מה בדקתי ידליך. ״פרשת

 חברי- עמיתי עם התייעצתי בידינו, אז
העיתו לאינטואיציה הזדקקתי המערכת,

עצמי. ושלי הכתב של נאית
 דא רגע כאותו כי מודה אני
;ההו כד כידינו שיש כמוה הייתי
 לעמוד די מאפשרות שהיו כחות,

 יהד■ כי משוכנע הייתי במישפט. י
 אמונה חדור !הייתי נכונים. כרים

לפר היא כעורך־עיתו! חרכתי כי
ל דהכיא כדי !הדכרים, את סם

 מאד מודע הייתי מוסמכת. חקירה
 גם אד עלינו, המוטלת לאחריות

עצ עד מקכלים שאנחנו דסיכץ
שנת אדם להאשים ככואנו מנו,
ישראל״. ״מק כנגיד עתה זה מנה

 שופט, לפני יום באותו נגררתי אילו
— לאשורו המצב את לו מסביר והייתי

 טענותי. את מקבל היה שלא ספק לי אין
 יום באותו הדברים את הסברתי אילו

 החומר פירוט תוך אחר, לעורך־עיתון ,
וה שלנו לאינטואיציה הבסיס שבידינו,

 ניתן שלא ממקורות אלינו שהגיע מידע
 מצדיק שהיה מאד יתכן — לגלותם היה
החלטתנו. את

 החלטה אותה כי ספק אין כיום
העיתו של כדרכה תמרור היתה

המישטר. •טל וגם הישראלית, נות
הד המישטר בריאות כי דעתי, מכאן

 השימוש המעטת את מחייבת מוקרטי ,
 לפיקוח כאמצעים ובבתי־המישפט בחוק

 מוסדות של הקמתם ואת העיתונות, על
הבילעדי. תפקידם יהיה שזה מייוחדים,
 אין כאן, אותן אפרט שלא מסיבות

ה ממועצת־העיתונות לגמרי נוחה דעתי
 שיש יתכן הנכון. הכיוון זהו אך קיימת.

לעיתונות, אומבודסמן של במוסד צורך

 שיקוליהם את לבחון שיוכל איש־מיקצוע
 במהירות לפסוק ועורכים, עיתונאים של
 כיצד ולקבוע למישהו, עוול נגרם אם

לאלתר. העוול יתוקן
 על נוסף טובים, נימוקים כמה לכך יש
:מניתי שכבר אותם
 השוס. גורם היא המהירות •
 בית־מישפט, של להחלטה יש ערך איזה

שגר הדברים פירסום אחרי שנים שלוש
 בשמו לפגיעה — בזדון או בשגגה — מו

 בעיתון, בולט תיקון ? אדם של הטוב
 שיעור לאין חשוב הפירסום, אחרי שבוע
 חמש אחרי פיצויים תשלום מאשר יותר
 את לתקן באמת היא הכוונה אם — שנים
 להתעשר לו לעזור ולא הנפגע, של שמו

עיתון. של ממישגה
 לא תקלות, הן הדיכות רוכ •

 בזדון. שנעשה דבר הוא פשע פשעים.
 תמיד, כימעט היא, העיתונאית הדיבה
 ממידע בשיקול. מטעות הנובע מישגה

 ניתן לא זהותו (שאת מישהו של כוזב
 אינן מתאונות־ד,דרכים שחלק כשם לגלות).
מהצ אלא מישהו, של מאשמתו נובעות
 שליטה שאין גורמים של מקרית טברות
 המישגים של ניכר חלק נובע כך עליהם,

 ניתן בלתי־נמנעות. מתקלות העיתונאיים
 על-ידי — התופעות שתי את לחסל כמובן,
 ועל־ידי המוטורית, התנועה כל הפסקת
כדאי? זה האם.העיתונים. כל סגירת
הקובעת. היא הפרופורציה ■•

 חשיבות בעלת תופעה עיתון מגלה אם
 יש — אמת הם והדברים מכרעת, לאומית
שהש פעוטים, אי־דיוקים על לו למחול
 אם המצב לגמרי שונה בפירסום. תרבבו
חב חשיבות החסר בעניין עוסקת הכתבה
 לדיבה מצטרפים אי־הדיוקים יואילו רתית,
 תלישתה את החוק מאפשר כיום גדולה.

 של ארוכה מסידרה קטנה אחת עובדה של
 של למיפלצת זו עובדה והפיכת מאמרים,

העוול, תיקון היא המטרה •דיבה.
 הו־ וככילת העיתונות ■הריסת לא

 ברור. להיות חייב זה פע־,!עיתונות.
ה של עורך־הדין מפליג בבית־המישפט

 תובע וקיטרוג, זעם של בנאומים נפגע
להפ קץ ״לשים מרתיע״, עונש ״להטיל

 וייראו״. יראו ״למען עיתונאית״, קרות
 נועד, שהחוק לגמרי נשכה כך כדי תוך

 עוול ולתקן לאזרח עוול למנוע כביכול,
 של החיוני בכלי לפגוע ולא — שנגרם

עיתון. ששמו הדמוקרטיה,
 להפחדת לגרום צריך אינו העוול תיקון

 בדרך לוקה, שאינו ציבור — עיתונאים
 שאינו עיתון אומץ־לב. של בעודף כלל,

 ההולך ביקורת, מותח שאינו דבר, חושף
 חזקה — נאמן ככלבלב השילטון אחרי
 היא החוכמה בדיבות. ייכשל שלא עליו

תוק חופשית, לוחמת, עיתונות לעודד
ושקולה. אחראית זאת ובכל — פנית

 יבול שאינו אפלטוני, אידיאל זה
 לשאוף יש אך סמלו*,. להתגשם
יום. ככל אליו ולחתור

 חופש-ד,עיתו- על המאכק :לסיכום ן•
 אף להעצר יכול הוא אין נמשך. נות !

 חופש נסוג נעצר, שהוא ברגע כי לרגע.
חש במדרגות לעלות המנסה כאדם זה

יורדות. מליות
 כבי- הם חופש־ד,עיתונות נגד הלחצים

נג המאבק בלתי-פוסקים. אוטומטיים, רלם,
ובלתי־נלאה. בלתי־פוסק להיות צריך דם

מ המאכק ומתלהט הולך עתה
 כשלבים שונות, מזימות יש הדש.
 נוספת להחמרה כיצוע, של שונים

סתימתחהפה. הוקי של
ש שר עומד מישרד־המישפטים בראש

 מכל יותר ■אולי חולדדפירסומת, עצמו הוא
מי את ושהקדיש בארץ, אחר איש־ציבור

 פיר־ להשגת מירצו מרבית ואת חייו טב
לעי כעויין הנראה אך — עיתונאי סום

קודמיו. מכל יותר תונות
 עלובה וכנסת — עלובה היא הכנסת

 האפשרות כשקיימת מסוכן, מכשיר היא
חוקים. באמצעיות הביקורת את לסתום

 החוק את מפרש בית־המישפט ואילו
 נ. החשמל חברת במישפט שפירש כפי

 אדום אור להדליק צריך והדבר — הארץ
 עורך־עיתון כל של שולחן־ד,עבודה על

בישראל.
להז העיתונאים ציבור על כי סבור אני
 הגיר- נתקבלה מאז נזדעק שלא כפי דעק׳

 ואין הרע. לשון חוק של המקורית סה
 אדם לכל אלא בילבד, לעיתונאים עניין זה

 הישראלית. הדמוקרטיה לעתיד החרד
כמאכק. צורך יש

הדיאודורג ■■■•ן!״
 על האהוב 1111 ץ|

האמריקני |11111

!ימוש

 רגיל יבש, - ריחני דיאודורנט ׳־אריד״
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 קלה. אבקה אריד - האחרון והלהיט
 היום! כל למשך ריחנית רעננות
 קרטר של יוקרה מוצר ״אריד״

 אמריקה. וואלאס,
 בתי־מרקחת בפרפומריות, להשיג

 השיווק. וברשתות
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הפיט בהגרלת השבוע
 למציאות להפוך שיכול חלום

לירות מיליוןראשון פרס
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למציאות להפוך יכול שלד החלום גם הערב
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רלה״1״מ טפט
 מורלה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו
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 הצלחות של חדש מדאי הגיע

״רובקיס״ של הנפלאות




