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דירה) אשתו (עם נוף עקיבא ח״ב
? הכסף בא מניין

,26.9.1978י־ חודשים, כשלושה פני
 בית־מישפט־השלום שופט ידי על ניתן 1

 בתיק גזר־הדין דיאמנט, יהושע בתל־אביב,
 השופט הרשיע דינו בגזר .4235/75 מספר

 קובלנה בעיקבות הזה, העולם עורכי את
 לשון־הרע, לאיסור החוק פי על פלילית
 מיש־ אחרי נוף. עקיבא ח״ב נגדם שהגיש

 גזר שנים משלוש למעלה שנמשך פט
 1500 של בגובה כספי קנם דיאמנט השופט
 בגובה כספי וקנס אבנרי אורי על לירות

שני. חבר־מערכת על לירות 2000 של
זיכ אמנון עורך־הדין הגיש 9.11.1978ב־
 עיר- בתל־אביב המחוזי לבית־המישפט רוני
 העירעור גזר־הדין. ועל ההרשעה על עור

הקרובים. בשבועות יישמע

לגו? ״לשינאה,
וללעג״

ב שהוגש שלו, בתב־התכיעה ף
 שנים, משלוש למעלה לפני ,30.7.1975 *■
 של מאי בחודש כי נוף עקיבא ח״כ טען

ב כתבה, הזה העולם פירסם שנה אותה
 חברי- נסיעות על כתבות סידרת מסגרת

 הציבור. חשבון על לחוץ־לארץ כנסת
הפלי בקבילתו נוף טען הנ״ל,״ ״בכתבה

לקובל.״ המתייחס קטע ״נכלל לי,

 הצילום, הדברים, מן העולה ״המשמעות
 על הנאשמים שפירסמו והכותרת ההערות
 שלוש של בקשר והן בנפרד הן הקובל,

 נוף, ח״כ (א) כי היא האמורות, הכתבות
 הציבור חשבון על לחוץ־לארץ נסע הקובל,

 חומרי, באופן וליהנות לטייל כוונה מתוך
 בשליחות נסע כי פנים מעמיד שהוא שעה

 ח״כ את שלה מישרד־החוץ (ב) לאומית.
 ולרכך לשחדו כדי לחוץ־לארץ הקובל, נוף,
 נוף וח״כ האופוזיציונית, פעילותו את

 ליהנות מוכן בהיותו (ג) זה. שוחד קיבל
 ח״כ היה נסיעתו, לצורך זו כספית מהוצאה

ומכופלת.״ כפולה לשערוריה שותף נוף
 כי נוף עקיבא ח״כ טען בכתב־הקובלנה

 האמורה בכתבה לו המייוחסים הדברים
 חסרי־שחר כוזבים, הם וברמז, ״במפורש
וזדוניים.״

 אשר כתבות, שלוש בת בסידרה הקטע
ה הכנסת חברי של נסיעותיהם את סקרה

 לנוף, התייחס אשר לחוץ־לארץ, שמינית
 קצר היה התביעה, את להגיש אותו ועורר

ביותר.
 ״הפיר- כי נוף טען שלו התביעה בכתב

 נועד הקובל על הנאשמים של האמור סום
 ו/או הבריות בעיני הקובל את להשפיל (א)

 ללעג או לבוז לשינאה, מטרה לעשותו
מעשים, בשל הקובל את לבזות (ב) מצידם.
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