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 המיש־ הדיון נסב שעליה הפרשה
שולית. פרשה לכאורה, היא, פטי

 על מאבק התנהל 1976 אוגוסט בחודש
 הירושלמית בשכונה נטושים בתים הקצאת

 החליט מינהל־מקרקעי־ישראל עין־כרם.
שבבע הנטושים המיבנים אחד את למסור
 ולקול- למשוררת הרוזרי, מינזר ליד לותו,

 נשאה־ לא זו החלטה חלפי. רחל נוענית
 דויד השכונה, מתושבי אחד בעיני חן

למיבנה. זכאי עצמו את שראה לוי,
העל לבית־המישפט עתירה הגיש לוי

 לצדק, גבוה כבית־מישפם בשיבתו יון,
 שר־החק־ נגד צו־על־תנאי להוציא ביקש
 רחל ונגד מינהל־מקרקעי־ישראל לאות,
תוק לא מדוע וינמקו שיבואו כדי •חלפי,

 דווקא אלא אחר לזכאי או לו הדירה צה
כמ צו הוציא בית־המישפט חלפי. לרחל
בוקש.

 הזה העולם פירסם אחר־כך כשבועיים
ב הפרשה. ברקע שעסקה כתבה, )2033(

 ביר־ הכותרת את שנשא האחורי, שער
 שכותרתה ובכתבה, משוררת נגד יונים
 הזה העולם פרש בעין־כרם, חרם יש היתד.

ב הרעים השכנות יחסי השתלשלות את
המקסימה. הירושלמית שכונה
 והעובדות הפרטים כי טען לא איש

 נכונים לא היו כתבה באותה שפורסמו
ופרק לוי דויד אולם מדוייקים. בלתי או

 ניסיון משום זה בפידסום ראו ליטו
להכ לכשיבוא בית־המישפט על להשפיע

 ליועץ־המישפטי, פנו הם בעתירתם. ריע
 הזה העולם נגד תביעה להגיש ממנו ביקשו

 ב־ ועומד התלוי בעניין דבר פירסום על
בית־הטישסט.

במדינת־יש- הוגשה לא זו מעין תביעה

18.8.76 הזה״ ב״העזילם הכתכה
עליונים? שופטים על להשפיע ניתן האס

 לא עליה. להגן מוסרית חובה ראינו
 השפעה להיות יכולה לפירסום כי האמנו

 העליון, בית-המישפט שופטי על כלשהיא
ה מעולים, אנשי־מיקצוע הם ששופטיו

 ב־ ראינו אובייקטיבית. שפיטה על אמונים
העיתון. של הציבורית חובתו מילוי פירסום
מני בהרחבה הסביר אף אבנרי אורי

 שהוגשה אחרי בבית־המישפט, אלה עים
 שקראנו אחרי פורסמה ״הכתבה התביעה.

 שהוגש, הבג״ץ על פירסומים בעיתונות
 אינסינואציה היתד. בהם הבולט שהדבר
 היחסים רקע על פרוטקציה של ברורה

 מינהל- ראש זורע, לאלוף חלפי רחל בין
 ״מאחר אבנדי. אמר מקרקעי־ישראל,״

 ובמשו־ כיוצרת חלפי רחל את מכיר ואני
 רצח של בולט מיקרה בכו ראיתי ררת,
 יסודי באופן לחקור החלטנו מתועב. אופי

למע לעיו־כרם. צוות ושלחנו הפרשה את
זורע, (מיל.) האלוף של להגנתו יצאנו שה,

 הנגדיים התצהירים הוגשו טרם העליון,
 ה־ הוגדר ולפיכך זה, בתיק המשיבים של

עדיין. ועומד כתלוי מישפט
 גזר- ולפני הכרעת־הדין לפני בטיעוניו,

 עורך- הזה, העולם פרקליט פרש הדין,
טי של ארוכה שורה זכרוני, אמנון הדין

השאר: בין זכרוני טען מישפטיים. עונים
 להשפיע, עלול שהפירסום מספיק לא
 מבעד לחדור שיכול כזה להיות צריו הוא

ולהת להשפיע שופטים, של לחסינותם
 השופט... בשיקולי לא־לגטימי באורח ערב

 בארצות־הברית באנגליה, בתי־המישפט
 לבין מיקצועי שופט בין הבחינו ובישראל

הדיוט.
 בשופטי כאן שמדובר היא ״העובדה

״היוש זכרוני, טען העליון,״ בית־המישפט
 בדרך ודנים, לצדק גבוה כבית־דין בים

 בפירסום הזוכות ציבוריות במחלוקות כלל,
עלו־ שהם כאלה שופטים על לומר רב.
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 בתיק שהתנהלה המישפטית המערכה כי
 המתמשך במאבק אחת חזית רק היתה זה,
 העיתונות וחופש הדיעה הבעת חופש על

בישראל.

/ *'9ז ? *

 עיתוני בכל הופיעו שעבר בשבוע
 החדשות, בעמודי גדולות ידיעות ישראל
 מייוחדת להבלטה זכו אף עיתונים שבכמה

 הזה העולם כי בחן סופר שמנות. במיסגרות
 בבית- הורשעו אבנרי, אורי הראשי, ועורכו
 חוק על בעבירה בתל־אביב השלום מישפט

 על דבר פירסום האוסר בתי־המישפט,
 ושיש בבית־המישפט ועומד התלוי עניין

 ותוצאותיו. המישפט מהלך על להשפיע בו
נק הזה העולם כי הודגש ידיעות באותן

ל״י. אלפיים של בסכום זו עבירה על נס
להס אחרת סיבד, למצוא יכול אינני

 כה להבלטה זו ידיעה זכתה מדוע ביר
 .שהסתתרו־ לאיד השימחה מילבד רבה,

 אותם עיתונאי טרחו אילו אולם מאחריה.
 מיש- תיק באותו ולהתעמק לעיין עיתונים

מוב שימחה כי מגלים והיו ייתכן פטי,
במ אינה הזה העולם של לאידו זו לטת

 שעמדה המישפטית הסוגיה שכן, קומה.
 ל- רק נוגעת איגד, מישפט באותו לדיון

כו הישראלית לעיתונות אלא הזה, העולם
העי לחופש הדוק קשר קשורה היא לה.

ומצטמצמים. הולכים שתחומיו תונות,

שהעיתו משום לא .1962 שנת מאז ראל
לפר שלא והקפידה נזהרה הישראלית נות
 בבתי־המיש־ הנדונים בעניינים דברים סם

באו המקובלת שהתפיסה מפני אלא פט,
יש של המישפטית במערכת שנים תן

ב המתפרסמים בדברים שאין היתה, ראל
 דעתם שיקול על להשפיע כדי עיתונות

 כאותם ומיקצועיים, מאומנים שופטים של
 בהתאם בארץ. בבתי־המישפט המכהנים
 השופט־ על-ידי בשעתו שנקבעה להנחייה,

 כיועץ־מיש־ שכיהן בעת כהן, חיים העליון
 מלתבוע המדינה נימנעה לממשלה, פסי

 שניתן למרות זו, עבירה על עיתונאים
עיתון. בכל יום בכל כימעט כמותה לגלות

 הפרופסור היועץ־הסישפסי, של דעתו
 להגיש הורה הוא אחרת. היתד, ברק, אהרון

והס אליו שפנינו למרות המישפט, את
 טענו זו. כתבה בפירסום שיקולינו ברנו
 חלפי וחל של שבקשתה נוכחנו, כי בפניו
 בהתנגדות נתקלה בעין־כרם בית לקבל

כך ומשום אלימה, קבוצת־לחץ של חריפה

 בו ראיתי שלנו. פוליטי יריב שהוא הגם
למופת. הגון איש

ד,ד,נ פי על שנים זה פועלים ״.״אנו
 היועץ־המישפטי על־ידי שנקבעה חייה,
שופ מכהנים בה שבישראל, כהן, חיים
 לגבי בהליכים לנקוט אין מיקצועיים, טים

 סמך על פועלים אנו כאלה. פירסומים
להע הוא בית־המישפט שביזיון ההנחה

 בלתי מניעים להם וליחס שופטים ליב
 בעיות מפירסום מניעה אין אבל ישרים,

במישפט. שהתעוררו
 כאשר עינינו לנגד היתה זו ״הנחייה

 המערכתי, השיקול הכתכה. את פירסמנו
 אנשים שיש היה זד״ מסויים במיקרד,
 מנת על לא בבית־המישפט שימוש העושים
 והקורבן — אופי לרצח אלא צדק, להשיג
 אינו בית־המישפט כי הגנה, ללא נשאר

 לדברים, המתלווה השמצה לכך. מתייחס
 מפניה אין מישפטית, מחסינות והנהנית

ה להגנת לצאת חובה ראיתי לכן הגנה.
 את שבדק הצוות שעשינו. מה זד, קורבנות.

 ביר־ בחבורת מדובר כי השתכנע העניין
ש מצב — המקום על שהשתלטו יונים
 את המפחידים — רבים במקומות קיים

 שהיא אשד, ניצבים ולעומתם השילטונות,
 יום־יום מענייני הרחוקה התמימות, סמל

בעי המוחזק בצה״ל, (מיל.) ואלוף אפורים,
ת...״ כסמל כל ני ההגינו

 של קרדום
שתיקה

 העולם הורשעו מישפטית מבחינה
 סעיף על בעבירה הראשי ועורכו הזה
התבי תשי״ז. בתי־המישפט לחוק (א) 41
להו כלל צורך שאין במישפט טענה עה

כל מפירסום הושפע שבית־מישפט כיח
 שאי־אפשר בפסיקה שנקבע כיוון שהו,

 הוא הקריטריון ולכן כזאת השפעה לבדוק
 שהציבור די קיימת. להשפעה שהאפשרות

 זו מעין כתבה בפירסום לראות יכול
 מיש־ הליך על השפעה או השפעה ניסיון
 על עדיפה הציבור שלום על ההגנה פטי.

העיתונות. חופש
 שהצו־ אחרי פורסמה שהכתבה למרות
בית־המישפט על-ידי הוצא כבר על־תנאי

 חריף זד, — מפירסום מושפעים להיות לים
הנדון. מהפירסום בהרבה

 מבחינה היד, הזה בהעולם ״הפירסום
 ולפני העתירה הגשת אחרי כרונולוגית

 אחר דבר בו פורסם לא אך — התשובה
 יש כאשר בית־המישפט. לפני שבא ממה

 בדין שהובאו לראיות הפירסום כין חפיפה
 בית־המיש־ על השפעה שאין בוודאי —

 פירסום, לכל רסן להתיר כמובן אין פט...
 לידיעת להביא בפירסום אין כאשר אך

 היד, ולא בפניו, באו שלא דברים השופט
להרשיע. אין — עליו להשפיע כדי בהם

 לשוות צריך שבית־המישפט ״...המיבחן
 המוחשית הסכנה להיות וצריך עיני לנגד

 היתד, לא היא כאן אפשרית. השפעה של
חופש־ד,עי הוא הנוסף ד,עקרון קיימת...
 בישראל העיתונות של תפקידה תונות...

קר עליה להניף רוצים ואם ביותר, חשוב
העי של לקיצה ולהביא שתיקה של דום

 בית־ את נזמין אז — החופשית תונות
מרתיעים!״ עונשים לגזור המישפט

 הביטוי חופש
הצדק עשיית מול

 טיעוני את קיבל לא דיאמנט השופט
 שלו בהכרעת־הדין ופרקליטו. הזה העולם

 הטוענת, הגירסד, את קיבל ובגזר־דינו,
 ולד,לי־ צדק למישפט האזרח של שזכותו

 מכל יושפעו שלא תקינים, מישפטיים כים
העיתונות. חרות על עדיפה חיצוני, גורם

 ״החוק השאר: בין דיאמנט השופט קבע
הנו עניין הבאת מגביל ואינו אוסר אינו

 ד,מיש־ עוד כל הציבור, בפני למישפט גע
 נסתיים. שהוא אחרי או התחיל לא סט

 על ביקורת למתוח מוגבל אינו העיתון
 כל מלאכתו, שסיים אחרי בית־המישפט,

 אולם בית־המישפט. ביזיון בכך אין עוד
 מעין יש המישפטי הבירור מהלך במשך

הציבורי. הוויכוח על מוראטוריום
לק המוסמך הגוף חוק, מדינת ״בכל

 בית- הוא אדם של חפותו או אשמתו בוע
 לברר והתחיל לעניין נזקק ומשזה המישפט,

 לאפשר וחייבים הוא, זכאי המישפט את
הש כל ללא מלאכתו את לעשות לו,

 להסיג חופש גם אינו הביטוי חופש פעה.
 חופש בצד בית־המישפט... של גבולו את

 צדק, עשיית של הערך גם קיים הביטוי
תו...״ ממנו נופל הוא שאין בחשיבו

 ניצב גזר-הדין, את לגזור בא כאשר
 במיש- פסק־הדין השופט של עיניו מול
 עורכו דיסנצ׳יק, אריה נגד המדינה פט

בשע הועמד דיסנצ׳יק מעריב. של המנוח
 פיר־ שעיתונו על דומה, באשמה לדין תו
נאמ בטרם רצח במישפט נאשם דברי סם
 היה שהמישפט בעת בבית־המישפט, רו

ועומד. תלוי עדיין
בי לתאר ״קשר, דיאמנט: השופט פסק

 בטוב־ הפגיעה לעניין יותר קיצוני טוי
 שם הנ״ל. במישפט היה מאשר יודיצה
 גבוהים לא בקנסות הנאשמים נענשו

בעשו כלשהו... מאסר עונש ללא במייוחד,
 מיש- לבין שלפני העניין בין השוואה תי
 נסיבות שחומרת ספק אין דיסנצ׳יק, פט

בהרבה.״ קלה זד, בתיק העבירה
 כי השופט של דבריו על לחלוק אין
 עשיית ערך גם קיים הביטוי חופש בצד

 לידי באו המישפט במר׳לד אבל הצדק.
ב המעוגנות השקפוודעולם, שתי עימות

 אין כי הגורסת זו — המישפטית מערכת
 עשיית על להשפיע עלול כלשהו פירסום

 את לפרש יש כי הסבורה וזו — הצדק
 דבר המפרסם כל ולהעניש כלשונו, החוק

השו בבית־המישפט. ועומד התלוי בעניין
השנייה. התיאוריה את אימץ דיאמנט פט

 זו קביעתו עם השלים לא הזה העולם
 פרקליט הגיש השבוע השלום. שופט של

 על ערעור זיכרוני, אמנון הזה, העולם
 על אינו הערעור זה. במישפם פסק־הדין

השו שגזר ל״י, אלפיים בסך הקנס גודל
ל להפוך העלולה פסיקתו, על אלא פט׳

אח עיתונים גם יועמדו פיו שעל תקדים,
^ לדין. רים

̂  העליון, בית־המישפט — אגב ובדרך
 דחה לצדק, גבוה כבית־מישפט בשיבתו

 מעין־כרם, לוי דוד אותו של עתירתו את
 לקבל חלפי רחל מד,משוררת למנוע שניסר,

 מינהל־מקרקעי־יש- לה שד,יקצה הבית את
 למסקנה הגיעו. העליונים השופטים ראל.
 בשעתו, הזה העולם הגיע שאליה לזו דומה
 לוי של ממשית זכות כל נפגעה לא לפיה

 פנים בשום וכי חלפי לרחל הבית במסירת
 ה- את לקבל זכאי העותר היה לא ואופן

ממינה,ל־המקרקעים. קיבלה אשר מיבנה
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