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 — צה״ל על מאיימת נוראה סבנה
 לפקודות. ואי־ציות התמרדות של סכנה

 אנשי חלילה, גרמו, לא הזה האיום את
 להתנגד שהחליטו הישראלית, חזית־הסרוב

 ב־ שגחתמו להסכמי-השלום האמצעים בכל
 מסוגם הקיצוניים, לא גם קמנדדייוויד!

 לא שקראו וכהנא, לווינגד הרבנים של
 פקודות למלא לסרב צה״ל לחיילי אחת

 לעומת חוקיות. בלתי התנחלויות לפנות
 42 בן קצר, ממכתב האיום נשקף זאת,

 ב־ המכתבים במדור שהתפרסם שורות,
 (העולם חודשים חמישה לפני הזה העולם

).2125 הזה
 ציטרין בני הקורא של מכתבו זהו

ש מה נגד להתריע שביקש מתל־אביב,
 שילטון של דיכוי ״מעשי בעיניו נראה

 השאר בין בשטחים״. הישראלי הכיבוש
״עכשיו :במכתבו ציטרין הקורא טען
 מכל ישראלית לנסיגה לקרוא הזמן הוא

 בפרט... והרצועה ומהגדה בכלל השטחים
 ולסרב צווי־הקריאה את לקרוע היזמן עכשיו
ל הזמן עתה הכבושים... בשטחים לשרת

 תושבי של היומיומיות להפגנות• הצטרף
 לו אסור בשלום שמאמין מי כל הגדה...

 נאבד בטרם לפעול הזמן עכשיו להחריש.
אנוש.״ צלם

מכ למדור המגיעים המכתבים כל כמו
 גם פורסם הזה, העולם של הקוראים תבי

 דעת את משקף כשהוא כלשונו זה מכתב
 היה ניתן השפעתו מידת את בילבד. כותבו
 פי על שחלפו, החודשים בחמשת ללמוד
 בגללו לשרת שסרבו המילואים חיילי מספר

 ראתה כך שלא אלא המוחזקים. בשטחים
הנ העבירה היא פרקליטות־המדינה. אותו
 המטה- של למחלקת־החקירות בהולה חיה

ב לחקור מישטרת־ישראל, של הארצי
 ה־ זה. מכתב פירסום עניין את דחיפות

ל נקראנו השבוע במרץ. פעלה מישטרה
הו שם המישטרה, של החקירות מחלקת
 בעבירות זה, מכתב פירסום על אשמנו,

 ו־ חוקיות לפקודות לאי־ציות הסתה של
 להמריד כדי בהם שיש דברים פירסום

העונשין). לחוק 134ו־ 110 (סעיפים
 וצווים חוקים וגדוש מלא החוקים ספר

 אזרח כל כמעט להאשים ניתן פיהם שעל
 נאור שלטון כלשהיא. בעבירה שעה בכל

 עושה שהוא השימוש מידת פי על נמדד
 שיש מהותיות, תופעות כלפי אלה, בחוקים

 או התקינים סדרי־החיים את לשבש בהן
 תופעות כלפי או ;החברה שלום על לאיים

 חברה משמעות. וחסרות מבוטלות שוליות
דר ובצידקת בעצמה הבטוחה דמוקרטית

 במיוחד החוק, את לאכוף נחפזת אינה כה,
 וחופש הביטוי בחופש לפגוע כדי בו יש אם

 סעיפים מספיק בספר־החוקים יש המחשבה.
הת של צורה כל למנוע ניתן פיהן על

לשילטון. נוחה שאינה חריגה, בטאות
 החשש לא כי נראה זה שבמקרה אלא

 הפרקליטות את שהניע הוא צה״ל להמרדת
ב כי מעידים שונים סימנים והמישטרה.

 פרקליטות- מנוצלת האחרונים חודשים
 של באי־ידיעתו או בידיעתו — המדינה

 המכוון מאורגן, במסע — שר-המישפטים
 סעיפי זה. לעתון שהיא דרך בכל להתנכל

 — מעולם הופעלו שלא נשכחים, חוק
 בן־ ימי של החשוכה בתקופה לא אפילו
 את במישרין השילטון הפעיל בה גוריון

נשל — הזה העולם נגד ׳מנגנוו־החושך

 חופש מרחב את להצר במטרה עתה פים
 הזה, העולם הוא הראשון היעד העיתונות.

 העיתונות תהפוך במאוחר או במוקדם אולם
 שהשתלטה החדשה לרוח לקורבן כולה

מישרד־המישפטים. על
 בילבד בחקירה־ כשמדובר זה, בשלב

 רוצים אנו משפטיים, הליכים ננקטו ובטרם
 התבונה כך על לממונים שיעמדו לקוות

 מישרד־ את להפוך שלא הישר, והשכל
 בעיתונות הרואה לפלוגת־סער המישפטים

השילטון. של אחד מיספר האדיב את
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 הדמוקרטיה של היסוד מאבני אחת
 לקבל ״הזכות היא המהוללת, האמריקאית

 אינה בחוקה, המעוגנת זו, זכות מידע״.
האמריק ובתי־המישפט לעירעור, ניתנת

 מעטים, לא במישפטים אותה העדיפו אים
אחרים. וחשובים טובים אינטרסים על־פני

 לדרגה הדמוקרטיה מגיעה לא בישראל
המ ביטחון משיקולי (בעיקר עליונה כה

כש זאת, בכל אך ומצב־החירום) דינה
 לחוקר שייגרם הנזק את המחוקק שקל
 הכריע הוא — הציבורי האינטרס מול

האחרון. לטובת
 ציבורי אינטרס נרמס שעבר בשבוע

 נפגע עימו ויחד וגסה, בוטה בצורה זה
 בתי■ פומביות עקרון גם קשה פגיעה

המישפט.

מזור סגדו פקד רב־
להזדהות״ רוצה ״לא

 המרכזית היחידה קצין לכך אחראי
 תל־אביב, מחוז מישטרת של (״המדור״)

מזור. סנדו רב־פקד
 צוות־החקירה מאנשי אחד קזהוא מזור,
פר את לחקור במישטרה שהוקם המיוחד

 כראש כיום משמש מע״ץ,״ ״כנופיית שת
 טיב את המרכזית. ביחידה מדור־תישאול

 בחקירת ואנשיו, מזור שהשיגו הראיות
 מע״ץ, לכנופיית בהשתייכות החשודים

 אם שיכריע והוא בית־המישפט, יקבע
 כנופיה המישטרה, שטוענת כפי זו, היתר,

 או בישראל, שקמו ביותר מהמסוכנות
מים. בכוס סערה אלא אינה שהפרשה

ב חקירתה את לנהל ניסתה המי,שטרה

ו מוחלטת, סודיות שמירת תוך פרשה
ה שיבעה של פרקליטיהם עימה. טעמיה

 על מאומה ידעו לא העיקריים חשודים
כשנס שולחיהם. נגד שנאספו הראיות
לפרקלי הועבר והחומר החקירה, תיימה

 תוך הדבר נעשה תל־אביב, מחוז טות
 כיתבי־ גם הסודיות. כללי מירב על שמירה

ה ברגע הודפסו בחשאי, הוכנו האישום
 לבית־המיש־ והוגשו הגשתם לפני אחרון

שונים. אמצעי־אטעייה נקיטת תוך פט
 מפירטי חלק דלף הרבה הסודיות חרף

ה על-ידי ופורסם הגשתם, ערב האישום
 מעריב, הצהרון של מישטרה לענייני כתב
בפרק רבה מבוכה גרם הפירסום רז. אבי

 עניין היה דלף א ל יש המחוהמה ליטות
 הנאשמים, אחד עם שנעשתה העיסקה

עד־מדינה. שהפך מאיר, משה
 בילעדי באופן הגיעה כך על הידיעה

 מישפט, לענייני הזה העולם כתב לאוזני
בנושא. כתבה להכין שהתכוון קוך, עופר

 משה עד־המדינה, עם החסינות הסכם
 הגשת בבוקר להיחתם אמור היה מאיר,

שבו לפני השישי ביום כיתבי־האישום
 עורכת- בנוכחות בספטמבר), 29(ה־ עיים
 מחוז מפרקליטות דבורין פנינה הדין

ו בתיק, התביעה את שתייצג תל־אביב
 ובתוכם המישטרתי, החקירה צוות קציני

מזור. רב־פקד
 צלם את קוו הכתב הזמין בוקר לאותו
 את שיצלם כדי סיפריס, ציון המערכת,

פרקלי למישרדי עד־המדינה של הבאתו
 היכל של החמישית בקומה המחוז טות

 פי על עמד, שם בתל־אביב, המישפט
 ההסכם. להיחתם קוך, עופר של הימורו

 כבר החשוד הבאת לפני ארוכה שעה
 זו ועובדה בפרקליטות, רבה תכונה החלה
במקום. ייחתם שההסכם ההנחה את חיזקה

ל שהגיעו המישטרה קציני כשהבחינו
ניסיו עשו הם ובצלם, בעיתונאי מקום

 המקום את העבירו ואף התחמקות נות
של ממישרדו ההסכם, לחתימת שנקבע
 הצדדיים החדרים לאחד המחוז פרקליט
בית־מישפט־השלום. של הרביעית שבקומה
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וההת האטעייה תרגילי שחרף אדא
 ה־ וקציני דבוריו עורכת־הדין של חמקות

את לגלות קוך עופר הצליח מישטרה,
 יחד לשם ולהגיע נבלעו, הם שבו החדר

 והמתינו עמדו שניהם ציפריס. הצלם עם
 לרגע בית־המישפט, במיסדרונות בסבלנות

המדינה. עד — הנאשם יובא שבו
ה־ בשעות השתלמה. סבלנותם ואכן,
 כשהוא מאיר, משה למקום הגיע צהריים

מה סמלים ובשני מזור ברב־פקד מלווה

נוילנדר שמשון שוטר
עבירות להלביש

 ויצחק נוילנדר שימשון המרכזית, יחידה
 העולם צלם את השוטרים כשראו ליבר.

 מצלמתו, את ומכוון מולם מתייצב הזה
 מדי. מאוחר היה זה אך להתחמק, ניסו הם

 המותר מקום הוא בית־המישפט מיסדרון
 השוטרים בידי היתד, ולא צלמים, לכניסת

 ואת הצילום את למנוע חוקית דרך כל
בעיקבותיו. שיבוא הפירסום
 שוטרי לשלושת הפריעה לא זו עובדה
 הצלם לעבר זינקו הם המרכזית. היחידה
 יקד־ ובציוד בו חובטים והחלו ציפריס,

 שכחי גם כך כדי תוך עימו. שנשא הערך
 ליווי — העיקרית משימתם את השוטרים

לנפשו. לו והניחו — מאיר משה העציר

2146 הזה העולם

 בנקל להימלט יכול מאיר היה רצה, אילו
מהמקום.
 לכיוון חש בתקרית, שהבחין קוך, עופר

 שיניחו השוטרים אל וצעק ההתרחשות
 ל- הניחו אכן השוטרים לצלם־העיתונות.

חוב והחלו קוד על התנפלו אך. ציפריס,
 שימשון השוטר לכת הרחיק בו. גם טים

 וניסה באוויר הכתב את שהרים נוילנדר,
 מפקד של חדרו לתוך בכוח אותו לדחוף

 מיס־ באותו השוכן בית־המישפט, מישטרת
 מאין, יש ליצור נוילנדר חשב כך דרון.
 חוליית- מצד פלילית הסגת־גבול על ראיה

הזה. העולם של הכיסוי
 אנשי הורחקו התקרית, של בסיומה

 לברר ניסו הם בכוח. מהמקום הזה העולם
 האלימים, המישטרה אנשי של זהותם את
 ענה מזור רב־פקד בסירוב. נתקלו אך

 הס־ על כיתבי־אישום ״כשתקבלו להם:
שמותינו.״ את תדעו פלילית, גת־גבול
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 איש־מיש־ הוא מזור רב־פקד אולם

 לכן, היטב. החוק את ומכיר ותיק, טרה
שהסתבך. הבין הוא קלה, שעה משעברה
 ובכך נוסף, צעד לנקוט החלים לפיכך

ביותר. חמורה שלישית, עבירה עבר
 של רישמיות הזמנות שתי הכין מזור

 של והצלם הכתב את וזימן המישטרה,
 כעבור במישטרה להתייצב הזה העולם
כ״הקירה״. הגדיר שהוא מה לצורכי יומיים,
 שני באמצעות ההזמנות את שלח הוא

 הורה והפעם ונוילנדר, ליבר השוטרים
ברור. באופן להזדהות להם

 כחוק, שלא סמכותו את מזור ניצל כך
 הרי בכך, די לא ואם אזרחים. להטרדת

 קוך ועופר ציפריס ציון התייצבו כאשר
 התברר ד,״חקירה,״ לשם המחוז במטה

 מרדכי מפקח־מישנה חוקרם, מפי להם
 שחדרו בכך גבול״ ״הסיגו שהם שניצר,
בית־המישפט. מישטרת מפקד של לחדרו

 אגב, שהוא, מזור של גירסתו היתה זו
במדור־תישאול. שניצר של מפקדו

חש עשה מזור שרב־פקד מאוד ייתכן
 של שעדותם למסקנה והגיע פשוט, בון

עדו מול בהצלחה תעמוד שוטרים ארבעה
 הביא הוא.לא אך עיתונאים. שני של תם

 לפני ספורות שניות אחד: דבר בחשבון
 על ללחוץ ציפריס הצלם הספיק התקרית

 את תמונות בכמה ולהנציח המצלמה, הדק
ש התמונות, באותן התקרית. של תחילתה

ה מקום היטב נראה במעבדה, פותחו
בית־המישפט. מיסדרון — תקרית

 שחור נחשף, המישטרה קצין של השקר
 שניצר של ד,״חקירה״ עיקר לבן. על־גבי

 והצלם הכתב את לשכנע הניסיון על נסב
עד־המדינה. תמונת את לפרסם שלא

ליכר יצוען שוטר
? חופש־עיתונות היה

 הרשויות יחקרו מזור של מעשיו את
 בנושא רישמי ומיכתב־תלונה המוסמכות,

 הציבורי, ההיבט רק נותר שוגר. כבר
העיתו לחופש־הדיווח הנוגע זה ובעיקר

 לענייני לכתבים צפויה היתד, כה עד נאי.
 או עבריינים מצד התנכלות סכנת פלילים

 גם הסכנה קיימת כנראה, כעת, קרוביהם.
עצמם. החוק אנשי מצד

.




