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 :משמע העונשין. פקודת פי על יורשע זה איסור והמפר מתיבת־דואר, להוציאו או
 המגיעים בהעתקי-מיכתבים להשתמש מעיתונאים למנוע כדי ורק אך בא החדש החוק

לידיהם.
 במיכתב אין אם ציבורית. חשיבות בעלת בהתכתבות ק ר מדובר :כן על יתר

 פירסום האוסר החוק־לאייסור־לשון־התנ, של האיסורים עליו חלים הרי ציבורי, עניין
לאמיתה. אמת הוא אם גם — ציבורי ענייו בו שאיו דבר

המקורית. החולירע מלאכת את להשלים החדשה החולירע באה כאן גם
בתוכנו.״ שימוש או לפירסום נועד שלא כתב ״קריאת •

קודמו. את מחמיר זה קטן סעיף
 מדובר באן לאלמוני. שלח שפלוני במיכתב, עוד המדובר אין באן

ל כ ר כל כלומר: שהוא. כתוב חומר כ מ ו ע ח י ג מ י ה ד י  ל
. י א נ ו ת י ע

 פעולה לכל קץ שם זה קטן סעיף ונפשה. ליבה הצעת־החוק, של שיאה שזהו נדמה
אי״סדרים. מעילות, שערוריות, ציבוריים, פשעים והחושפת החוקרת עיתונאית

 מוסר כלשהו שמודיע בכך, כלל בדרך מתחילה זה מסוג עיתונאית חקירה
לפירסום״. נועד ״לא זה שחומר מובן לידו. שהגיע חומר לעיתון

 בחומר המשתמש העיתונאי את להעניש הצעת־החוק באה עכשיו
. גם אלא כלשונו, עצמו, בחומר רק ולא — בזה ״ ו נ כ ו ת ב ״

כמשמעו. פשוטו והחוקרת, הלוחמת החופשית, העיתונות סוף זהו
 לפעילות כקולו, או בתמונתו ככינויו, אדם, כשם ״שימוש •

מדינית.״ לפעילות או ריווח לשם
 שהשתמש מפני הוצאת־דיבה, בעוון בדין אדם המחייב מפורסם, בריטי תקדים יש

 אין לכן הסכמתו. בלי מיסחרי, מוצר פירסום לשם ספורטאי־חובבן של בתמונתו
 הדבר רווחים. להפקת שמו ניצול מפני אדם על להגן כדי זה קטן בסעיף צורך שום

 סעיף באותו לכלול יכול שרוצה, מי הנזיקין. פקודת של א׳ 34 בסעיף היטב מכוסה
פוליטי. ניצול גם הנזיקין בפקודת
 אם :למשל לגמרי. שונה בהקשר לשימוש ניתן כאן המוצע הקטן הסעיף אך

 שמואל של (הבלתי־משופצת) תמונתו את שתכלול מודעה מחר תפרסם מיפלגודהעבודה '
 (דוגמת זהן״ מאיש משומשת מכונית קונה היית ״האם הסיסמה: בתוספת תמיר,
 מערכת־הבחירות את ניכסון רצ׳ארד הפסיד שביגללה מפורסמת, אמריקאית מודעה

הנשיאות.) אל במירוץ שלו הראשונה
 להוכיח כדי ידין, ייגאל של קולו הקלטת שיכלול ש״י, של שידור־בחירות :או
הבחירות. ערב שנתן ההבטחות כל את שהפר

 להם להזכיר יהיה אי־אפשר עסקנים. של הגנה־עצמית אמצעי כמובן, זהו, גם
שהופרו. הבטחותיהם את עוונותיהם, את מוחצת בצורה

הבטחות להזכיר אסור ותמיד: ידיו
 הפרטיים ענייניו לגבי כדין שנקבעה סודיות חובת שד ״הפרה •

אדם.״ של
 בחוק 496 הסעיף קיים כבר כך לשם כי משמעות, כל לו אין סעיף־הסוואה. זהו

אלה. סעיפים באו מה לשם נציין מייד הרלוונטי. הדין על נוסף העונשין,
 אדם של הפרטיים ענייניו לגבי סודיות חובת של ״הפרה •

משתמע.״ או מפורש כהסכם שנקבעה
 צורך יש אם פלילי. לעניין להפכו צורך שום ואין החוזים, חוק חל כזה מצב על
זאת. לעשות היה אפשר החוזים, חוק את להחמיר

לאחר, מסירתה או אדם שד ענייניו עד כידיעה ״שימוש •
נמסרה.״ שלשמה למטרה שלא

? אותו זה מי ״ ר ח א עיתונאי. ? לנחש אפשר ״
 של כלב־ליכה פגיעה — שערוריה הוא בזה רעיון העלאת עצם

דמוקרטי. כמישטר החופשית העיתונות
 בבחינת היא לעיתון, הנמסרת אנטי־ציבורי, אופי בעל מעשה על ידיעה כל

 שמעל, מעילה על חומר לזולתו מוסר אדם אין נמסרה״. שלשמה למטרה ״שלא
 לעיתונות. אותה שימסור כדי — שנחל כישלון שהפר, הבטחה שעשה, שלילי מעשה
 שלשמה למטרה ״שלא אותה ולפרסם זר, חומר לגלות היא העיתונות של חובתה

נמסרה.״
 בפרטיות פגעה כדרך שהושג דבר של מסירתו או ״פירסומו •

הקודמות).״ הפיסקות (לפי
 — הצעת־החוק לפי — שיהוו המפורשים, האיסורים 11 של הרשימה כל בדיקת

הבאה: המעניינת הסטאטיסטיקה את מעלה פליליות, עבירות
 נכללו מר לשם כן, אם משמעות. להם ואין עתה, גם אסורים מהם ארבעה !•

? בהצעת־החוק
 החוק בי הרושם את ולעורר האוזן, את לסבר כדי רק נכללו הם

צינעת־הפרט. על להגן כאמת נועד
ם חדש, מצב יוצרים מהם שיבער, <• ל ו כ  נגד ורק אך למעשה, מכוונים, ו

העיתונות.
 אולם חופש־העיתונות. לחיסול חוק זהו המקורית, החוליר״ע כמו

 — אי־אמת של פירסוס למנוע לפחות, התיימר, שחוק־לשון־הרע כעוד
 פירסום למנוע :ההיפך את להשיג כגלוי נועד חוק־הגנתיהפרטיות הרי
אמת. שד

הניתנת, ה״הגנה" את ינתח נסידרה הבא (הברק
הצעת״חחוק.) של המיועדים לקורבנות כביכול,
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)3 מעמוד (המשך
 יש בלתי-חוקיות. לפעולות מסווה לשמש
 זה גם אך לבית־המישפט. עירעור אמנם
 אלה אמות־מידה לפי לשפוט חייב יהיה

 תשלול ועדת־הבחירות בחוק. הקבועות
ל לגשת הזכות את קבוצת־אזרחים מכל

 אמות־מידה אותן לפי לכנסת, בחירות
ושרירותיות. מעורפלות
 של מפורט בניתוח הוויכוח את פתחתי

כך: אותו וסיכמתי סעיפי־החוק
 של האופייני החותם אכנרי: אורי

 כולו הזה. בחוק טבוע תמיר שמואל השר
 פעמיים בו להסתכל ויש טובות, כוונות

 מקומו יכירנו שלא חוק שזהו לגלות כדי
 אומר והייתי כימעט דמוקרטי. במישטר

מוברקים. פאשיסטיים סממנים בו שיש
 סיסמת את שניצלו מישטרים היו פעם

 כוונות על לחפות כדי הלאומי, הסוציאליזם
ה שהליברליזם לי נדמה טוטאליטריות.

 על מחפה תמיר שמואל השר של לאומי
לא־פחות. מסוכנות טוטאליטריות כוונות

באים כשהדברים תמיר: שמואל
 מחאה זו הרי בכנסת, הפת״ח נציג מפי

יוצאת-מן־זזכלל.
 מחוכמת תרומה באמת זוהי אכנרי:

לוויכוח. מאד
נאומי. של הקטעים אהד כאן עד

 ביחד המתווכחים לכל עונה ששר נהוג
 את ששיסע תמיר, אולם הוויכוח. בתום
 בתום לדוכן־הנואמים רץ הפסק, בלי דברי
נד המתווכחים. לשאר לחכות מבלי דברי,

 בתולדות תקדים לכך שאין לי מה
 פתח והוא מזעם, סמוקות היו פניו הכנסת.
אופיי פנינים כמה להביא שכדאי בנאום

ממנו: ניות
 מיפ- עלתה ׳30,־ד ...בשנות תמיר:

 ה־ מנהיג כדין... בגרמניה לשילטון לגר,
 אבנרי שחבר־הכנסת אדם היה מיפלגה

 — עליו היה נערץ כמה פעם לי סיפר
. היטלר. אדולף

שטויות? מדבר אתה מה אכנרי:
 הוא שגם שותפו, עם יחד תמיר:

גבלס. עליו, נערץ מאוד היה
ומתועב. ניבזה שקרן, אתר, :אכגרי
 יהיה שלא הציע ...(אבנרי) :תמיר

 שרוצה מי וכל מיגבלה ושום איסור שום
 ממה ידע בדיוק לבחירות. לרוץ יוכל

חושש. שהוא
 מאיים אתה האם תמיר, השר :אכנרי

עלי?
 פת״ח, אש״ף, הצעתו, לפי תמיר:

ביש להירשם יכולים קוואסמה, ג׳בריל,
 שחבר־ יודע אני לכנסת. ולהיכנס ראל

 ואני היום, היסטרי הוא אבנרי הכנסת
אותו. לרסן מבקש

בהיסטריה. הוא השר :כיטון צ׳רלי
 חלק הם) אבנרי של ...(דבריו :תמיר

ש הברירה גבלם... בנוסח ממסכת־השקר
 האם :אחת היא הכנסת לפני תעמוד

 במיסגרת הדמוקרטית הישראלית החברה.
שחו בהתפרקות חברה היא ישראל מדינת

 למאיימים לה, למתנכלים עצמה את שפת
 לים, אותה לזרוק שמתכוונים קיומה, על
שיו בריאה, דמוקרטית חברה שזוהי או

 מבחוץ אויביה מפני עצמה על לגונן דעת
 לכנסת מחוץ שהם בין מבית, וחתרנים

בבית. כסא על יושבים שהם ובין
 כוונת את יפה מגדיר אתה :אכנרי

שלך. החוק
 העצבנות את מבין מאוד אני : תמיר
ובד בקול ביטוי לידי שבאה העמוקה

 שמזמן אבנרי, חבר־הכנסת שהשמיע ברים
 לא אם ודאי, נפשית הקווים, את עבר
מזה. יותר

אפ אם — הנאום מן קטעים כאן עד
נאום. לזה לקרוא שר

אותך, יסקרו בוודאי האחרון הפסוק
 חברי- שניים־שלושה את שסיקרן כפי

במליאה. עת באותה שנכחו הכנסת
מזה?״ יותר לא ״אם המלים פירוש מה

 מזה התשובה. את יודע שאני לי נדמה
 — תמיר של אנשיו מפיצים חודשים

 שבהם לדבר־פידסום הקטנים הסרסורים
שבי מוזרה: שמועה — תמיד מוקף הוא

 עם שם ושנפגשתי בביירות בחשאי קרתי
 תמיר העז לא היום עד עראפאת. יאסר

 דוכן מעל אלה מגוחכים דברים להשמיע
 הרבה, בהתרגשותו הפעם, אך הכנסת,
 משתמש כשהוא שאמר, מה לאמר התפתה

 דברים, הרבה שיודע מי של בנימת־קול
 הכמוסים הסודות על לרמוז רק יכול אך

לו. הידועים
 למערכת־המיש־ עכשיו אחראי כזה ואיש

!פטים

א ר קר קו י

המ החינוכי הצעד
 גלי- מגולחי-ראש, צעירים י*¥לשה

ת מו ■  דפקו לגופם, ארוכות לבנות /
 החברה שיעור הכיתה. דלת על בהיסוס

 בהרצליה העירוני התיכון בבית־הספר
 המוזרה והשלישיה בלתי־שגרתי, שעור היה
הכיתה. תלמידי על נמנתה לא

 הכת חברי היו המוזרים המבקרים שלשת
 עם שיחה לנהל שבאו קרישנה, הרי של

 רזי את להם ולהסביר תלמידי־התיכון,
המיזרחית. הכת

 , היתד■ רייכשטיין, ליליאן הכיתה, מחנכת
 ההנהלה. באישור שהתנהל בשעור, נוכחת

ה הוויכוח במהלך להתערב מיעטה היא
 תלמידיה בין כשנה לפני שהתנהל פתוח,
 שהתנהל הוויכוח, קרישנה. חסידי לבין

 ושקטה, עניינית ברוח אחדות, בכיתות
ל שהגיעה ציבורית, לסערה הגורם היה

שעבר. בשבוע שיאה
 ששוגה ״מה

״ להשמיד — \
 של קבוצה שכרו משנה, יותר פגי ^
 בהרצליה, דירה קרישנה הרי חסידי *

מיקדש-קרישנה. כעל המקום על והכריזו
״ הצימחוניים המאכלים הקטורת, ריח

קא

 שכימעט דורפן, שמואל
דוו־ מישרתו את איבד

כמוצדק. שהתגלה פדגוגי שיקול בגלל

 והבגדים ההימנונים נגינת קול המוזרים,
 תשומת־לב. אליהם משכו הבלתי־שיגרתיים

ש מה ש״כל הפרובינציאלי הכלל על־פי
 להשמידו,״ וצריך מסוכן, הוא — שונה
 לחברי־ .מתנכלת עיריית־הרצליה החלה
הכת.

ב שמאבקם מישטרת־הרצליה, אנשי
מסח בהצלחה זוכה איננו בעיר פשיעה

 בית־ מול מישמרות־קבע הציבו ררת,
 פי על זאת עשו הם המסוכן. המקידש
 כפי נבו. יוסף ראש-העיר, של הוראתו
 נחוש ראש-העיר היה השבוע, שהודה

 מתחומי אנשי־הכת את לסלק בהחלטתו
ובאמ השכנים, המישטרה, ״בעזרת עירו,
נוספים.״ צעים

מש קרישנה במיקדש המוזרה התכונה
 צעירי־ של תשומת־ליבם את אליה כה

 סקרנות־ בעלי תלמידי-התיכון, הרצליה.
 סביב מתגודדים החלו טבעית, נעורים

 ל־ בלתי־שיגרתי גיוון שהעניק המיקדש,
< שלהם. האפרורי הווי־התיכון

 שכן בשימחה, כפיים חככו הכת אנשי
 ״מיסתו- כת כל שבה הבדוקה הדרך זו

לאמונתה. נפשות עושה זה מסוג רית״
 כוונות לחברי-הכת היו אמנם אם

 שעשה מי הרי בהרצליה, מיסיונריות
 האלה הכוונות לחיסול העיקרי הצעד את
 מנגנון־הלחצים על ראש־העיר, היה לא

 תלמידי- שני דווקא אלא לרשותו, העומד
בו המקומי, התיכון בביודהספר שביעית

 בץ שהיו מירון, ואורי אהרונסברג רים
למיקדש־הכת. בסתר המתגנבים
 ליליאן הכיתה, למחנכת פנו השניים

 שמואל בית־הספר, ולמנהל רייכשטיין,
 הרי לגבי רבה סקרנות ״קיימת דורפן.

 השניים הסבירו התלמידים,״ בין קרישנה
 רוצים ״ואנו הוותיקים, לאנשי־החינוך

לשמוע השיעורים, באחד איתם להיפגש


