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 בהימורים דולר מיליון שני הרוויח
 אמת, היתה שלא זו, כתבה באמריקה.

 והטרדות, בעיות לטיסונה גורמת היתה
 של בסכום ממנה להיפטר שמח והוא
דולר. 3000

*בידייו
שגוגתי"

ל לביב את הישווה שופט ך*
 מפחדים שכולם השכונתי, ביריון \ ו

ני ברחוב מסתובב הוא וכאשר מפניו,
 כספים לו ונותנים האנשים אליו גשים

 כל ללא אך הפחד, מחמת ושווי־כסף
ה עיתונאי של במיקרה מיידי. איום
 מקום אין השופט, מהרהר כך, נוהג

 אולם קבלת־שוחד. על לדין להעמידו
 בבית־ הועלה לא כזה שאישום מאחר

בו. דן השופט אין המישפט,
 בעניין לביב את מרשיע השופט

 כי שמצא מכיוון מטיסונה, הכסף קבלת
 כדין שלא בטיסונה לפגוע איים לביב

 בה היה שלא כתבה פירסום על״ידי
רבה. להטרדה לו לגרום בה והיה אמת,
 טיסונה בעניין האישום כי לציין יש

 שסניגורו אישומים מארבעה אחד היה
 להשיב כלל אין כי טען לביב של .

 בעת נגדם התגונן לא גם ולכן עליהם,
המישפט.

 נמנה אינו פלאטו־שרון שמואל
 אקסודוס״ולביב יושבי חוג עם אומנם

 וזבר־ היותו מעת אלא משם, הכירו לא
 של מכרם הוא פלאטו גם אולם כנסת.
 היחידי המיקרה זה היה ומיזרחי. גניש

 הוא כסף. קיבל כי לביב הכחיש בו
3000כ־ של סכום קיבל אומנם כי סיפר ■

 עליו לכתוב שלא לביב של הבטחתו
מזיקות. כתבות
 על בעיקר היו האישומים יתר
ל מודעות להשיג נסיון של רקע

כלכ מחברות מאה, לביב, של עיתונו
 לביב כי טענה התביעה גדולות. ליות
 בפיר־ איום תוך אלה, מודעות דרש

 מודעות, יקבל לא אם מזיקים סומים
 השתמש לביב כי גרס בית־המישפט אך

איום: מאשר פיתוי של בשיטות יותר
 איומים היו כי מצא לא השופט •

 שמימנו ומקורות, ורד חברת בעניין
 בבראזיל ואשתו לביב של שהייתו את

.1971 בשנת
 איומים היו כי מצא לא השופט •
 מחברת אבניאון איתן על לביב מצד

 של לעיתונו מודעות שנתן הסנה,
לביב.
 ליבו, מג׳ו סחיטה היתה לא •

 מכיוון בחדרה, אליאנס מחברת
 ולא דוכן־העדים על עלה לא שליבו

לביב. של גירסתו את סתר
 מחברת מודעות סחיטת היתה לא •

 דרך על השופט התעכב כאן אתא,
 גס־רוח לו וקרא לביב של הפעולה

 חברת למנהל פנה לביב וחסר״רגישות.
 ממנו וביקש מקודם, הכיר אותו אתא,
 איתו הביא הוא לעיתונו. מודעות לתת
 כי נכתב שבו מאה, של קודם גליון
 מבעלי־ אחד אז שהיה אייזנברג, שאול

 מש־ הוא אתא, של העיקריים המניות
 אדם כל וכי הנאצים עם תף־פעולה

 ״הגינותו במגע. איתו לבוא יסרב הגון
 לבקש ממנו מנעה לא הנאשם של

 אדם,״ אותו שבשליטת מחברה מודעות
לבקש הנאשם ״נכונות השופט, כתב

שטרוזמן שופט
כשרות״ ״משגיח

 אך ג׳ק, בשם מאדם בפריס דולאר
 קשר כל לדבריו היה לא הכסף למקור

 הכחיש פלאטו־שרון גם לפלאטו״שרון.
 אחר־כך אך ללביב, כסף מתן בתחילה

 כסף ממנו דרש לביב כי והסביר בו חזר
מ כתבות עליו מלכתוב שיימנע כדי

 לו לתת הסכים ופלאטדשרון זיקות.
 ג׳ק גיסו, על־ידי בפריס, דולאר 3000

 לספר אף פחד כי אמר פלאטו אסולין.
לביב. בו ינקום פן הכסף, מתן על

חוטר
רגישות

ו לביב בו חזר ףיבית־המישסט
ה ד הו  פלאטו־ דרך כסף קיבל כי א

 רק היה פלאטו כי טען אך שרון,
 אחר, מאדם לו ניתן הכסף וכי מתווך,
 זה אדם שמו. את למסור יכול שאינו

 לא והשופט בבית־המישפט, העיד לא
לביב. של לגירסתו האמין

בעוב מהודאה הנאשם ״התחמקות
 מפלאטו) הכסף את קיבל (כי זו דה

 להסתרתה. סיבה לו שהיתה מלמדת
 את מחזקת הנאשם של זו התנהגות

 ולכן שרון מר גירסת של מהימנותה
 שרון מר של עדותו את מקבל אני

 והרשיע השופט, קבע עליה,״ וסומך
זה. בסעיף־אישום לביב את

 מיסחר השופט רואה שרון בפרשת
תמורת כסף שרון משלם שבו בכתבות,
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 על מושמץ שבעליה מחברה מודעות
 את שוטח שהוא בשעה ממש ידו,

 מתיישבת נציג״החברה, לפני בקשתו
בני וחוסר־רגישות גסות־רוח עם גם

ב זה אין אך החברה.״ עם מגעים הול
זו. בעבירה להרשיעו טוח

 לביב הורשע בו האחרוןש המיקרה
 עיתונאי היה פז פז. אברהם בעניין הוא

 שהסתכסכו, אחרי לביב. אצל שעבר
 שטרלינג. בלירות צ׳ק לביב לו נתן

 לעורך־הדין פנה ופז נפרע, לא הצק
 הצ׳ק את יגיש שזה כדי צ׳רטוק, אריה

 על התרגז לביב להוצאה־לפועל.
 על־ לו שייגרמו המיותרות ההוצאות

 וגם לפז גם ופנה ההוצאה־לפועל, ידי
 ההליכים את שיבטלו כדי לעורך־דינו

 הללו. ההוצאות את ממנו ידרשו ולא
 ל־ יפנה כך, יעשו לא שאם איים הוא

 עבירות על פרטים לה ויגלה מישטרה
 כי השופט מצא בכך פז. של שונות
באיומים. סחיטה של עבירה עבר לביב

אדם
בעידו

 הפרקליטות כי קבע שופט ^
 די בידה שאין לכך ערה היתה \ 1

 את לצרף חשבה ולכן תיק, לכל ראיות
 ביחד שכולם כדי יחדיו, האישומים כל

להר ויגרמו שיטה, של הוכחה ייצרו
נכשלה. וו שיטה הנאשם. של שעתו

הה שהצטברות בכך הכיר דשופט
 שינאתם בגלל נוצרה לביב נגד אשמות

 שלביב וחבריו, מיזרחי בצלאל של
 הם הארץ. מישפט בעת נגדם התייצב

 תלונות וליזום למישטרה לפנות דאגו
לביב. נגד וחקירות

 בביקורת זוכה היא גם המישטרה
 דחתה מדוע מבין שאינו השופט, מפי

 שונים, קציני־מישטרה נגד חקירות
 תוהה השופט לביב. התלונן שעליהם

 אהרון פרקליט־המחוז, הורה מדוע
 אלה קצינים נגד חקירות לעכב שדר,

לביב. במישפט ההליכים שיסתיימו עד
 לביב בין העימות כי לשופט ברור

 לביב חרש. דבר אינו והמישטרה
 מפארות שאינן כתבות בעיתונו פירסם

 לנסות דאגו והם קציני־מישטרה,
 של לשיחותיו להאזין וגם להפלילו

 אין זה כל עם אך לצורך. שלא גם לביב,
 גרמה זו עויינות כי מוצא השופט

 החקירה כי וגורס השורה, לקילקול
וכהלכה. כמקובל התנהלה לביב נגד

להתיי זוכים והעיתונות לביב
 אינן שלעיתים שונות, והערות חסויות

 שמי כך על תמה ״אינני מחמיאות.
 או בהלוואה הנאשם, עם שהיטיב
 לעשות נאלץ עצמו את ראה במודעה,

 על- נסחט עצמו את ראה וממילא כן,
 רק איומים! ללא סחיטה הנאשם. ידי

 במיק־ עיתונאי הוא שהנאשם מפני
 מיש־ ,וכלכלה מיסחר על הכותב צועו,
 לפגוע היכולים תחומים ופלילים, טרה

 וכל אמת, הכתבות תוכן כאשר גם בו
מדוייקת. עובדה

ו הראיות מכלל העולה ״המסקנה
 היא, הנאשם של התנהגותו מבחינת
 לא רבים שבמיקרים התנהגות לדעתי,

עיתו והולמת ראויה התנהגות היתה
 במהלך־העסקים פעל כשהוא אבל נאי.

 כמינהגם נהג או בעל־עיתון, של הרגיל
 בבקשות למכריהם הפונים אנשים של

 אין — שונים ולעסקים לעזרה
 הדרושה בוודאות לקבוע ביכולתנו

 בלב קיננו וכוונות מחשבות אילו
 שעינינו מה אלא לנו ואין הנאשם,
המת שההרשעה במקום לכן, רואות.
 איום, של בסיס על נתמכת אינה בקשת

שה מכך להשתמע אמור שהאיום אלא
 נושאים בעיתונים בכתיבה עסק נאשם

 הרשעה,״ ואין עבירה אין — מסויימים
השופט. כותב

 כאשר או איומים, הוכחו לא ״כאשר
 במפורש איים,לא לא הנאשם כי הוברר

 כתב הנאשם כי הוכח ולא במרומז, ולא
 לסחוט בכוונה כתבותיו את הכין או

 היחידה האפשרות — טובות־הנאה
 אם רק להיות יכולה הנאשם להרשעת

 שיש הנאשם, של בעיסוקו שדי ייקבע
לבי שצפוי מי את להרתיע כדי בו

אפ בעבירה. להרשיעו כדי קורתו,
 במיקרים גם להרשעה תביא זו שרות

 הנאשם של פניותיו שבהם אחרים,
וכ עבודתו של הרגיל במהלך נעשו

 במענה זכו עיסוקו, בתחום מקובל
 קיננה האיש של שבליבו מפני לחיובי

 הסירוב שמא אימה, הרגשה, תחושה,
 פרי״עטו ומזיקה, פוגעת תגובה יגרור

סבו דפי־העיתונות. מעל הנאשם של
 מרחיקה איננה התביעה שאפילו רני

כך. כדי עד לכת
 שנעשו הנאשם, בפניות נראה ״אם

 — למכריו והמקובלת הרגילה בדרך
 — ולמנהלי־חברה הלוואות, להשגת
 בגלל רק איום, משום מודעות, לקבלת
 לא ובעל״עיתון, כעיתונאי עיסוקו

 בעל־שררה או עיתונאי, לך יהיה
 (שאינו ממכר כספים ללוות שיוכל
 מוצרים, לקנות או ידיד־נפש), בהכרח

 ככל ולנהוג לתיקון, מכוניתו למסור או
 את יודעים תושביה שהרי בעירו, הארם
 זכה שהוא אדם יאמר שמא כוחו,

 על בהנחה בתיקון־מכוניתו, בהלוואה,
 האיום בגלל בטובת־הנאה, מוצרים,

 או בעיסוקו הטמון מהכוח המשתמע
בתפקידו. או במעמדו
מה יימנע אם האיש ייטיב ״אכן,

 לזות- עימה שתביא בדרך צרכיו שגת
 וללא ביושר ינהג אם אפילו שפתיים,

 על־פי איסור אין אבל רעה. כוונה
לבני־עירו.״ לפנות ממנו המונע החוק,

עונש, לביב על יטיל בית־המישפט
ה אולם הורשע. שבהן העבירות על

 מהעיתונות. לבוא עלול האמיתי עונש
 בחזרה לביב את תקבל אם תחליט היא

 השופט של פסק־הדין אחרי לדפיה,
בפניו.. אותם תנעל או שטרוזמן,

 - למעין־ נסיבתיות ואיות רמישטוה
 ,חיוני□ ויש הסבוים ■ש לחשודה אבל

חודי□ יש בהסבריה כי אם מתרגשת,

וגיתית:

מיו ממש המישטרה וקרי ך*
 וכל־ הרבה כל־כך להם יש אשים. 1 !

 גיתית את חוקרים הם מעט. כך
 וטרם ארצה, הגיעה מרגע איזראלוב

 זו להם, החסרה החוליה את השיגו
 בעלה, לרצח ישירות אותה המקשרת

 חוששים זו חוליה בלי איזראלוב. יוסף
 פן נגדה, כתב־אישום להגיש החוקרים

 של המוכשר סניגורה מהם יעשה
 צחוק זיו, מאיר עורך־הדין גיתית,

 מסכת את ויקרע בבית־המישפט,
לגזרים. ראיות־התביעה

נסיבתיות ראיות יש למישטרה

 באה זה מיכשול לעקוף כדי
 ברשותה. שהיה יווני בדרכון מפאריס

 בצרפת רכשה הזה המזוייף הדרכון את
 מכיוון שם, אותו למכור והתכוונה

 אותו מזוייף, צרפתי דרכון גם לה שהיה
 לה חייב שהיה צרפתי מידי קיבלה

כסף.
 שמה על בכספת הוחזקו הדרכונים

_ בפאריס. גיתית של
 | הקונה הגיע לא הנסיעה ביום
 באופן החליטה וגיתית לדרכון,

 בדרכון לישראל לנסוע ספונטאני
נוכרית פיאה לראש חבשה היא היווני.

המכונית ליד איזראלוב גופת
גבר של דרכון

 גיתית לרצח. מניע מצאו הם למכביר.
 מידידה, ביקשה כי להם סיפרה עצמה
 לעורכת״הדין איתה ללכת מולר, יוסף

 הנוכרית הפיאה את להוריד רן, נחמה
 כבעלה להתחזות לחבוש, נוהג שהוא י
 לטובתה. צוואה על בעלה בשם ולחתום !

 המניע את מהווה זו מזוייפת צוואה
המישטרה. גירסת פי על לרצח,

 הרצח בליל כי הודתה גם גיתית
בעלה. עם והתראתה בישראל שהתה

 לבוא החליטה כי לחוקרים סיפרה היא .
 אצל לה שהיה כסף לקבל כדי לישראל

בתל־אביב. ידידים זוג
 דירה של תמורתה היה זה כסף
 הללו והידידים ג', ברמת־אביב שמכרה
 גיתית לדולארים. השקלים את החליפו

הדולארים. את לקבל כדי באה
 כך לישראל, להיכנס חששה היא ן
גי שאחרי מכיוון למישטרה, אמרה !
 במישטרה עליה בעלה התלונן רושיה, !
 והיא מביתו, שונים חפצים לקחה כי י
 ברישומי מופיע שמה פן חששה ;

מישטרת־הגבולות.
ואמו איזראלוב קורבן

נכריות פאות


