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 מישפטית תביעה שמוגשת פעם בכל
ב העיתונים נוהגים הזה, העולם נגד

ובהד בהרחבה זו ידיעה לפרסם ישראל
 זה יחם כך. על טענה שום לנו אין גשה.

 עורכי שמייחסים החשיבות על מצביע
ש למרות הזה, להעולס עיתונים אותם

היי בפומבי. בכך להודות מוכנים הם אין
עיתו אותם אילו יותר, מאושרים רק נו

הבל של מידה באותה מפרסמים היו נים
מישפטים. אותם תוצאות את גם טה

 אמ־ הכריזו שעליה תביעה למשל, הנה,
חצוצ בתרועת הישראלים צעי־התיקשורת

 פדקליטות־המדינה שהגישה תביעה : רות
 ונגד אישית נגדי הזה, העולם חברת נגד

 החוק־לביט־ פי על ציטרין, בני הסטודנט
״הס הוא האישום כשסעיף חודהמדינה,

למרד״. תה
 להגשת הרקע הנה תיזכורת, לשם רק
 פרשת על הגילויים בעקבות תביעה. אותה

 בית־ כיתות לתוך רימוני־העשן זריקת
 מקוראי רבים הזדעזעו בבית־ג׳אללה, ספר

 במיב־ זו פרשה על שהגיבו הזה, העולם
 הסטודנט הכותבים, אחד למערכת. תבים

 במיכתבו הציע מתל־אביב, ציטרין בני
בשט לשרת הנקראים המילואים לחיילי

שם. לשרת לסרב הכבושים, חים
 שמואל שר־המישפטים של בהשראתו

 כדי בחוק וסדק עילה כל המחפש תמיר,
 לבית־המישפט, תזה העולם את לגרור
 נגד כמב־אישום פרקליטות־המדינה הגישה
 הסתה של עבירה על ועורכו, הזה העולם
 כאילו נרמז המקורי בכתב־התביעה למרד.
 במערכת ציטרין בני של מיכתבו פוברק
 קיים, אינו זה בשם אדם וכי הזה העלם
לאתרו. הצליחה לא שהמישטרה אחרי

 ציטרין בני חשף העניין פורסם כאשר
 כתב אשר האיש הוא כי והודה, עצמו את
 המיכתבים במדור שפורסם -המיכתב, את

 כתב־ את לתקן נאלצה התביעה למערכת.
 כנאשם ציטרין בני את הוסיפה האישום,

.3 מספר
פצצה
מישפטית

 ה- פתיחת מועד הגיע שעבר בשבוע
 צריכה היתד, התביעה זה. בתיק מישפט

 בבית־מישפט כתב-האישום את להקריא
 חיים השופט בפני בתל־אביב, השלום

 להשיב צריכים היו הנאשמים שפירא.
 בה, כופרים או באשמה מודים הם אם

המישפט. יימשך כיצד שייקבע לפני
 התרומם הדיון בפתיחת כבר אולם
 אביגדור עורך־הדין הזה, העולם פרקליט
 אמנון עורך־הדין של ממשרדו פלדמן,
טרו טרום ״טענה לטעון וביקש זכרוני,
 מונח קיים מקובל. בלתי מונח זהו מית״.
 שפירושו טרומית״, ״טענה בשם מוכר
כלשהו. דיון פתיחת לפני הניטענת טענה

 טרום ,טענה כמו מונח מכיר ״אינני
 בחיוך. שפירא השופט העיר טרומית/״

 את לטעון לפלדמן איפשר הוא אולם
טענתו.
 ביקש בהדגשה, אך באיטיות שקט, בקול

 כתב־ את למחוק מהשופט פלדמן אביגדור
ב השתררה תדהמה הסף. על האישום

 ה־ הפצצה את אז השליך פלדמן אולם.
 ביטחון־המ־ בחוק סעיף שלו: מישפטית

 המוגש כתב־אישום שכל המחייב דינה
 היועץ־ בידי חתום יהיה זה, חוק פי על

 ה* רשאי לחילופין לממשלה. המישפטי
 פרקליטות״המ״ את לצייד יועץ־המישפטי

 הוא שבו לבית־המישפט במיכתב דינה
 שאינו כתב־האישום הגשת את מאשר
ידו. על חתום

 הזה העולם נגד שהוגש כתב״האישום
 חתום היה פרקליטות־המדינה ידי על

 ולא שדר, אהרון המחוז, פרקליט בידי
ארו דקות במשך היועץ־המישפטי. בידי
ב החיננית התביעה נציגת חיטטה כות
שבו. המיסמכים בין נברה שבידיה, תיק

שפירא שופט
הסף על מחיקה

 שם למצוא הצליחה לא היא לשווא. אולם
 שיאפשר מהיועץ־המישפטי בכתב אישור
הזה. העולם נגד כתב־האישום הגשת

ש מישפטנים, באולם. השתררה מבוכה
 שהתביעה להאמין היתקשו במחזה, צפו

 זאת אולם זה. אלמנטרי סעיף שכחה
התבי נציגת ניסתה לשווא עובדה. היתד,

ב המישפטית הטעות בערך להקל עה
 כתב- אם לכם ייצא מה ״אז : אומרה

 מה- מיכתב נציג אנחנו ? יימחק האישום
 כתב־ד,אישום את ונגיש יועץ־המישפטי

מחדש...״
פלד לעורך־הדין להודות צריכה ״את

 בחיוך, שפירא השופט לה העיר מן,״
 סעיף מעלה היה לא שהוא לעצמך ״תארי

 לסוף אותו שומר היה אלא עכשיו, זה
 ר,מיש- את לבטל אז צריכים היינו הדיון.

זמן.״ הרבה ביזבוז אחרי פט
 חד־מש־ החלטה מקבלת מנוס היה לא

 שהגישה כתב־האישום את למחוק מעית:
 ובני הזה העולם נגד פרקליטות־ד,מדינה

 בתיק שהנאשמים מבלי הסף, על ציטרין
ש האישומים על להשיב כלל יצטרכו

בכתב־האישום. נגדם הועלו
מפתי התפתחות ספק ללא היתה זאת

 בבחינת גם היתה היא צפויה. ובלתי עה
ו ישראל קול ואומנם, עתונאית. חדשה

החד במהדורות אותה שידרו צה״ל גלי
 לעומת הכתובה, העיתונות שלהם. שות
 ביחסה מאופקת יותר הרבה היתה זאת,

לידיעה.
 אותה פירסמו פוסט והג׳וחלם הארץ

שאר הכרוניקה. סיפורי בין ובד,צנעה,
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 תרועה בקול הכריזו שבשעתו העיתונים,
 בתיק הזה העולם נגד התביעה הגשת על
 לקוראיהם לדווח לנכון מצאו לא זה,

 של בגורלה עלה מה אחת בשורה אפילו
תביעה. אותה

עצמו, שבוע שבאותו אופייני זה היה
 מחיקת על הידיעה את הארץ הצניע בו

 הפנימיים, מעמודיו באחד כתב־האישום
 בולטת בכותרת לקוראיו לבשר טרח הוא

 אולמרט אהוד ח״כ כי הראשון, בעמודו
ב לפתוח בתביעה ליועץ־המישפטי פנה

 בפרשת אבנרי אורי ח״כ נגד חקירה
ליטאני. ממיבצע פינטו, הסגן

 מצד שקוף פירסומת תרגיל זה היה
 התפקעו בעבר ששקריו השקרן, ד,ח״כ

 כל שאין גם ברור היה סבון. בועות .כמו
 אבל שתגיש. לתלונה מעשית משמעות

 אורי ואת הזה העולם לנגח,את אפשר אם
 של נדוש טכסים באמצעות אפילו אבנרי,

 לעשות לא למה האמת, מפני הבורח ח״כ
הראשון? בעמוד בולטת בכותרת זאת

 לממשלה היועץ־המישפטי יענה אם
 המוטל דבר פנייתו, על ח״ככ לאותו
 הארץ, זאת יציין אותה, וידחה רב, בספק
 הכרוניקה במדור שורות בכמה ספק, ללא

הפנימיים. מעמודיו שבאחד
 בעל הערפד

הצהובות השיניים
טע היו הזה העולם מקוראי לכמה

 ליפ דב הצייר עיצב שבה הצורה על נות
 האיית־אללה איש־השנה של דיוקנו את

 (העולם ראש־השנה גיליון בשער חומייני
).2194 הזה

ב חומייני את לצייר צורך היה ״מדוע
צבי הקורא תמה ?״ מבעיתה כה צורה

 מפחיד חומייני ״השם מחיפה. <לאופר
 לציירו צורך היה מדוע אז כלשעצמו,

 צהובות?״ שיניים בעל כערפד
 ד״ר הקורא, של מיכתבו היה יותר נזעם

 שכתב: דייוויס, אורי
 מערכת את ולהוקיע לגנות ברצוני

 אבנרי, אורי ח״כ ראשה, ואת הזה העולם
 חו־ של והאנטי-שמי הגיזעני הציור על

וג׳ין. ערפד של צירוף שהוא מייני,
 ל- יאה פירסום הוא זה מסוג ״פירסום

המער שלחברי לעיתון ולא גיזעני עיתון
 אינטי- יומרות הראשי ולעורכו שלו כת

על לדעתי, מעיד, הפירסום גיזעניות.

וג׳ין —

 ד,אנ־ ליומרות לתת שיש האמינות מידת
רא ושל העיתון מערכת של טי־גיזעניות

שה.
 מעשים של לשורה מצטרף השער ״ציור

 הגון אדם וכל מוסד כל אשר ומחדלים,
 העולם מערכת אבל בהם. מתבייש היה
ב מתפארים בהם. מתפארים וראשד, הזה

 שיים־ בשועלי חייל היה שאבנרי עובדה,
 שביצעה יחידה ,1948 במילחמת שון

ה בחזית ופשעי־מילחמה מעשי־זוועה
ה העיתון שדף, בכך מתפארים דרום;

 ,1967 מילחמת בימי הזה העולם של יומי
 ;דמשק״ על ״לעלות ראשית בכותרת קרא

במת נמנע !שאבנרי בעובדה מתפארים
 בחסינותו מלהשתמש הצהרתו, לפי כוון,

 פרשת את להדליף בכדי הפרלמנטרית
 שנודעו אחרי מיד חו״ל, לעיתוני פינטו

פרטיה. לו
חרפ על רוגזים הגיזען. על רוגזים ״אין

 מעידים שמעשיו אדם, או מוסד של תו
 מטעם אך להגינות, מסוגל שהוא כך על
לחלו להתנער שלא בוחר אחר או זד,

הגיזענות.״ מן טין
דייוויס. אורי של מיכתבו כאן עד
 את האמנותית בדרכו לתאר ניסה ליפ

נב בגללו איש״השנה, כתבת של הרעיון
 זאת עשה הוא כאיש־השנה. חומייני חר

 חסך בדיעבד, חזותיים. סמלים בעזרת
 מצד אחר מסוג תגובות זה ציור לנו

הקוראים.
 מצריים נשיא נבחר כאשר בשעתו,

 של כאיש־השנה אל־נאצר עבד ג׳מל
המער ,הוצפה תשכ״ז, לשנת הזה העולם

 קוראים הבחירה. על במיכתבי־גינוי כת
 איש־השנה תואר כי משוכנעים, רבים
 אוסקר פרם מעין כבוד, של תואר הוא
 מערכת שמעניקה דוויד, כינור לפחות או

 זעמו הם מצטיינים. לאישים הזה העולם
ב שנה באותה נפל הנכבד שהתואר על

 שאל- כפי המצרי״, ״הרודן של חלקו
בארץ. באמצעי־התיקשורת אז כונה נאצר

 בינתיים למדו רבים שקוראים למרות
 איש־ תואר של האמיתית משמעותו את

 ש־ אחרי שבטוח־בטוח. מה הרי השנה,
 שהופיע כפי הופיע חומייני האיית־אללה

 בנו, יחשדו לא לפחות הזה, העולם בשער
 על כפרס כאיש־השנה אותו בחרנו כי

 עם היחסים בניתוק השאה, בהדחת הלקו
באיראן. האיסלאם חוקי ובהשלטת ישראל
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