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ת9ג*טע מווור
 בשלוש זיבה ביתרהמישפט

 ם שפירט עיתונאי ערכאות
 קטין שם בטעות

ברצח שהורשע
בצי רב עניין עורר המישפט

 מוסיקלי, בחוג חבר צעיר, בור.
 כתצאה פראיות בדקירות נרצח

 הדוקרים נערים. בין מסיכסוך
 בית־המישפט לפני ברצח נאשמו
 פסק־ מתן ביום בתל־אביב• המחוזי

 בית־ את המכסה הכתב, היה הדין
 עבור בתל־אביב המחוזי המישפט
 בחופש, ידיננות־אחוונות הצהרון

 רונן, משה הכתב נשלח ובמקומו
מישפטן. שהוא

 לבית־המישפט, רונן כשהגיע
אח עיתונאים שני כי ראה הוא
ו בפסק־הדין כבר מעיינים רים

 גם לצרכיהם. מתוכו מעתיקים
 לו. הרצוי את והעתיק ניגש הוא

 ב* בעיתון שהתפרסמה בכתבתו
 פרטי צויינו ,1978 בנובמבר 14

 וגם פסק־הדין, עיקרי ד,מיקרה,
הור אשר הקטין של המלא שמו
ברצח• שע

 בחריצות מיהר אשר הכתב, אך
 לא החשוב פסק־הדין את לכסת
 הזמן כל נערך המישפט כי ידע,

 של חלקים ורק סגורות, בדלתיים
נשיא לפירסום. הותרו הדין הכרעת

רונן עיתונאי
מישפטן להיות טוב

 כהן, בנימין המחוזי, בית־המישפט
ש השופטים הרכב בראש שישב

 מתירים ״אנחנו :קבע בתיק דנו
 ולפרסם בתיק לעיין לעיתונאים

 שהיא צורה שבשום בלבד מתוכו,
 להביא העלול פרט יפרסמו לא

 עד. או נאשם של זהות לגילוי
 מישרד יתיר לא בכך, לפגע בלי

מב לעיין עיתונאי לשום הרישום
 הסייגים את קרא שהוא שיחתום לי

 על הטיל פסק־הדין אשר האמורים
הפרסום.״

 כאמור, כתום־לב. פירסוס
 פסק־הדין את רונן קיבל כאשר
 בו שעיינו העיתונאים משני לידיו

ה את איש לו הסביר לא לפניו,
לח נתבקש לא הוא הללו. סייגים

 הזהיר לא ואיש מאומה, על תום
 שמות פירסום איסור יש כי אותו
זה• בתיק

 הכתבה את רונן פירסם בתום־לב
ב נאשם עצמו ומצא בעיתונו,

 בדלתיים דיון פירסום של עבירה
ו־(ה) (א) 40 לסעיף בניגוד סגורות,

2306 הזה העולם

טיול

 פרשת מסעירה בשרון, ומנומנמת שקטה מושבה אבן־יהודה, את
לארצוודהברית. בן־דרור אורנית של נסיעתה

 50כ* עוד עם יחד הקרוב בשבוע לצאת עומדת 16דד בת אורנית
 במיסגרת מרכז־השילטון־המקומי מטעם ייצוגית במישלחת ב׳ני־נוער

נוער. חילופי
 בבית־הספר הריאלית המגמה ותלמידת המקום ילידת אורנית,

 בן־דרור, זיווה אמה, על־ידי... אבן־יהודה כנציגת נבחרה הדסים,
באבן־יהודה. ועדת־תרבות־וחינוך יושבת־ראש שהיא
עם בתיאום ,1981 ביולי עוד הוחלט אורנית של נסיעתה על

 ועם אלון, זאב בית־ספר, מנהל
 אבן- המועצה־המקומית ראש

 נודע המקום לתושבי יהודה.
 רק אורנית של נסיעתה על

מיקרה, בדרך ׳,81 באוקטובר
ל על־כך סיפרה כשאורנית

חברתה.
 אחד את הסעירה הידיעה

 משכונת דרכי, יואב ההורים,
 שבשולי עין־יעקוב, התימנים

צמרת, בתו לדעתו, אבן־יהודה.
אורנית, של כיתתה בת שהיא

פחות. לא לנסיעה מתאימה
 בחר ״מי שאל, הוא ״ובכלל,״
מה?״ סמך ועל מתי, באורנית,
 אור- של נסיעתה בין הקשר

 שאמה העובדה ובין נית
 ועדת־החינוך- יושבת־ראש היא

מיקרי. אינו והתרבות
 תושבי כרודה. אפליה

ה האב ובראשם אבן־יהודה,
 למנוע כדי במאבק פתחו זועם,

למיש* אורנית של צירופה את
במו המערך עסקני גם לחת.
בתקרית, רב עניין מצאו שבה

 את לנגח כדי בה והשתמשו
אנשי ועוזריו, ראש־המועצה

 ומשמש ילדים לשישה אב שהוא צמרת, של אביה דרכי, יואב טען
 הכיתה, באותה ילדים יש לנו ״גם :במושבה בבית־ספר תחזוקה איש
 בסך שהאמא לי ואמרו בהדסים, לברר הלכתי כלום. הודיעו לא ולנו
 ולהם לחוץ־לארץ, הבת של יציאתה ביגלל חופש חודש ביקשה הכל
מאומה. על-כך ידוע לא

ראש־המועצה: מזכירת בגסות לי אמרה המועצה אל ״כשניגשתי
!״עניינך לא זה מידע. לך למסור חייבת לא אני

 עדים שהם בכך אחרים הורים גם לשכנע הצליח הנזעם האב
 הבת את שלחו מה סמך על לדעת רוצה ״אני :ברורה לאפלייה

 ועדת־מיון, הקימו לא למה על־כך? ידע לא אף־אחד למה שלה?
 אחרים, בבתי־ספר גם הלומדים המושבה, של בני־הנוער מכל שתיבחר

ביותר? המתאים הנציג את
 טוען הייתי לא זו, בדרך נבחרת היתד, בן־דרור אורנית ״אם
 לצלחת, וקרובה חינוך עסקנית היא שלה שהאמא ביגלל אבל מאומה.

 שערוריה זו לנסיעה?! ייבחר מי עצמה דעת על להחליט יכולה היא
!״ועזות־מצח

 במושבה, פרטית ילדים קייטנת בעלת גם שהיא בן־דרור, זיווה
 בתה. לנסיעת הדסים בית־הספר מנהל אישור את שקיבלה טענה

שיר־הלל שהוא מיכתב־המלצה ברשותה מחזיקה היא כהוכחה

כן־דרור תלמידה
לבתה טיול —

 ועל־ידי בית־הספר מנהל על-ידי חתום המיכתב אורנית; של לכישוריה
המועצה־המקומית. ראש

 שבו ,1981 ביוני ממרכז־השילטון־המקומי המיכתב ״כשנתקבל
 אורנית, שלי, שהבת חשבתי לנסיעה, בתלמידים לבחור נתבקשנו

 אך בן־דרור. אמרה — הזה״ לסיור להישלח ביותר המתאימה היא
בית־הספר. להמלצת גם זקוקה היתר, היא

 פנתה שהאם סיפר הדסים, מנהל אלון, זאב ציבור. כספי לא
 לנסיעה אבן־יהודה מועצת על־ידי !נבחרה שבתה ואמרה טלפונית אליו

 להיעד־ ואישורו לבחירה, המלצתו את ביקשה היא לארצות־הברית.
 הסביר ונעימה,״ טובה תלמידה שהיא ״ומאחר מבית־הספר. רותה
 טופס הבת הביאה ואז לכך. התנגדות כל לי שאין ״אמרתי אלון,

עליה.״ חוות־דעת למלא נתבקשתי שבו מרכז־השילטון־המקומי, של
 לראש האם העבירה בית־הספר מנהל של החם ההמלצה טופס את

 בעצמי חותמת הייתי ״שאם אמרה, היא ״ידעתי,״ המועצה־ד,מקומית.
 שיושבת־ראש למרכז־השילטון־המקומי צורם נראה היה בטח זה

 ביקשתי לכן בן־דרור. התלמידה על ממליצה בן־דרור ועדת־החינוך
שיאשר.״ ראש־המועצה את

 המלצה נותן בית־הספר מנהל שאם ״ברור ראש־המועצה: תגובת
 הנסיעה — אי־הבנה תהיה שלא אבל אני. גם כך על אחתום חמה,
 הסכום, מלוא את משלמים ההורים כספי־הציבור. חשבון על אינה

דולר.״ 1100כ־
 לפני שבוע הורכבה, האחרים ההורים של זעמם כשהתעורר

 קיבלה בדדרור אורנית מועמדות. בשלוש שבחרה ועדת־מיון הנסיעה,
 ישראל את לייצג ביותר הראוייה כתלמידה הראשון, המקום את

הנוער. במישלחת
 הוא אך לנסיעה, מתאימה שאורנית מסכים בית־הספר מנהל

 לגמרי לי ״ברור ההחלטה: !נתקבלה שבה בצורה לפגם טעם מצא
 ומעלה משכמה היא נבחרת. היתד, בן־דרור אורנית ועדה, קמה שלו

 כאילו שמספרים לי כשנודע אך ואינטלקטואלית. חברתית מבחינה
נכון.״ לא שהוא דבר יפרסמו שלא ביקשתי בית־הספר, על-ידי נשלחה
 הבינה במושבה הרוחות שהתלהטו אחרי רק גדול. ז,גליק לא

 ועדה. להקים לא מצידי טיפשות היתד, ״זו :שטעתה בן־דרור זיווה
 כלל מרגישה לא ״אני כנפגעת, הצהירה היא טעות,״ תהא שלא אבל

 לא זה הזו הנסיעה כל ובכלל, אחר. ליד חשבון על נוסעת שהיא
לימודים.״ חודש מפסידה והיא כסף עולה זה גדול. ,גליק׳
 צמרת, בתי, ״אם הכריז: דרכי, יואב האב האמיתי, הנפגע אך
 לדעתי לנסוע. לה ונותן שלי הבגדים את מוכר הייתי נבחרת, היתד,

 ללמוד צריכה היא כי לנסוע, ולא להיענש צריכה זיווה של הילדה
פרם.״ מקבלים לא כאלה דברים שעל

כן־דרור ועדה יו״ר
— סידרה האס

 — תשי״ז בתי״המישפט, לחוק
1957.

 של שמו פירסום אוסר זה חוק
 הנאשם אולם .16 גיל עד קטין
 17 בן היה הנדון הרצח בתיק
 פירסום על האיסור לכן, וחצי.
 ונכלל זה, לתיק ספציפי היה שמו

 אולם המישפט• פרוטוקול בדפי
 לידי, התיק את רונן קיבל כאשר

ו הכרעת־הדין, את רק קרא הוא
 אחר סייג או איסור לכל הופנה לא

עצמ. בפסק־הדין
 על שהגן מוזר, מיבי עורך־הדין

 הגנה לשולחו קיימת כי טען רונן,
 ולכן בתם־לב, בעובדה טעות של
 לו. שיוחסה בעבירה להרשיעו אין

 הנוער, חוק נוסף, חוק יש אומנם
 אך קטינים, שמות פירסום המגביל

 לבתי־ בעיקר מתייחם זה חוק
 זה מישפט ואילו לנוער, מישפט

וה רגיל, בית־מישפט לפני נערך
ב הקבוע 16 לגיל מעל היה נער
 היה לא לכן בתי־המישפט חוק

נע המישפט כי ספק של צל לרונן
אי אין וכי פתוחות, בדלתיים רך

הנאשמים. שמות על פירסום סור
 השופט חיפויים. עירעור

 של טיעונו כי מצא, שלו אפריים
 מנומק ובפסק־דין צודק, הסניגור

אשמה. מכל רונן את זיכה היטב
זה במישפט ראתה הפרקליטות

 היא ויתרה. ולא חשוב, תקדים
 לפני רונן של זיכויו על עירערה

 גם אולם המחוזי, ביורד,מישפט
 שם, לדין שישבו השופטים שלושת
 ואיתמר דבורין חיים גרוס, יהושע
 פסק- על ידיהם את סמכו פלפל,

 את ודחו שלו, השופט של דינו
המדינה. של עירעורד,
נק כי לפרקליטת התברר כאשר

 מותר לעיתונאי שגם תקדים בע
 לבית־ בבקשה פנתה היא לטעות,

 לה לאפשר כדי העליון המישפט
 רוע- את ולבטל שם, גם לערער

 לנדוי, משר, השופט אך הגזירה.
 שדן העליון, בית־המישפט נשיא

 את חתם ובכך אותה דחה בבקשה,
 לו נראים כי ציין הוא העניין.
 ובדין שופט״השלום, של נימוקיו

זה. במיקרד, העיתונאי של זיכויו

כי ר אדם ד
ם ש 91 נ? טי ר ס ה ו

 גיסתה בי חשודה האשה
 ובמו ה,7סע את ?יצרח

 את חישמזה בסרט
הפגימה ת7ד ידית

עקרת־בית אשה, תבחר מדוע

 חיש־ של המסובכת בדרך שקטה,
 לגרום כדי הבית, דלת ידית מול

 ד,מיש־ לאנשי ? בעלה של למותו
 לא לוי, מרגלית את שחקרו טרה

 כי ידעו, רק הם תשובה. היתד,
 לידית חשמלי כבל חיברה האשד,
 ונגעה בתה באה וכאשר הדלת,
 המתח למרחק. הועפה היא בידית,

 כדי כנראה, הספיק, לא החשמלי
הילדה. של למזלה אדם, להרוג
האח בשבועות שראה מי כל
 את לשגע איך הסרט את רונים

שהו בבחינות, ולהצליח המורים
 כיצד בדיוק ידע בתל־אביב, צג

 של במוחה המוזר הרעיון עלה
לוי. גברת

תל חבורת מבצעת סרט באותו
 שונים תעלולים שובבים, מידים

 יתר בין מוריהם. את לשגע כדי
 כי התלמידים, מגלים התעלולים

 בחדר־ קבעה בית־הספר מנהלת
 לגילוי מיוחד מכשיר השירותים

 שם הסתגר תלמיד כאשר עשן.
להב מייד התחיל סיגריה, ועישן

ו בחדר־המנהלת, אדם אור הב
 את ותפסה לשירותים מיהרה היא

בקלקלתו. העבריין
 כאשר דמגהלת. ייעשה כך
ה התלמידים לאחד הדבר נמאס

ה את לסדר החליט הוא בוגרים,
 הרצפה על מים שפך הוא מנהלת•
ה הנורה את הציא הדלת, שלפני

 חוט־חשמל, לשקע וחיבר חשמלית
 לידית השני בקצהו חיבר שאותו
 לעשן הצעיר התחיל כאשד הדלת.

 בחדר־המנהלת, היבהבה והנורה
 וכאשר לשירותים, המנהלת מיהרה

 מכוח הוקפצה הדלת בידית נגעה
למרחקים. החשמלית המכה
 כדי דמיון בהרבה צורך אין
 לוי הגברת של מעשיה בין לקשר

 התלמיד. של הזדונית וד,מצאתו
 את שהפעיל זה, תעלול מלבד

 הוצגו לוי, הגברת של דימיונה
 שעשו מוזרים תעלולים עוד בסרט

למורים. התלמידים
 השבוע הסרט הורד המזל למרבית

 שכן, בתל־אביב, הקולנוע ממסך
נוס אנשים היו לא אם יודע מי

מ זדוניים רעיונות שואלים פים
זה• סרט

 ימים לכמה נעצרה לוי הגברת
שהח פסיכיאטר, על־ידי ונבדקה

 לאיש־ וזקוקה חולה היא כי ליט
 כלל יוגש לא כי מאוד יתכן פוז.

 תאושפז והיא נגדה, כתבדאישום
 מכיוון לחולי־נפש, בבית-חולים

 למעשיה אחראית אינה כי שנראה
ורע. טוב בין מבחינה ואינה
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