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 ציבורי מכבוד הנהנה בישראל מוסד אין

 כליל שהתיאשו רבים כבית״המשפט. רב כה
 של בורסה אלא בד. רואים ואינם הכנסת מן

 בבית־ תקוותם את תולים מפלגתיות, קנוניות
 לשמירה ומכרעת אחרונה כערובה המשפט,

שב בטוחים הם במדינה. האדם חרויות על
 חרות על תמיד בית־המשפט יגן האחרון רגע

ה האליל כנגד הפרט זכות על הביטוי,
מדינתי.
 היא ? זו עצומה פרסטיג׳ה נובעת מניין
נבו פסקי־דין של משורה כל, קודם נובעת,

 השופטים שמרו בהם נועזים, ומעשים נים
 שלא בבירור הפגינו המוחלטת, עצמאותם על

ומפלגתית. פוליטית מרות עצמם על יקבלו
 מדבר אינו השופט די. היה לא בכך אולם

 מתווך. לו דרוש כך לשם ברחוב. האדם אל
 את הביא העיתון העיתון. הוא זה ומתווך

 הסביר האזרח, של חדרו לתוך פסקי־הדין
 דרך ואת השופט של המחשבה דרכי את

המשפטי. המנגנון גלגלי של פעולתם
 מזכות חלק כי אטען אם אפריז שלא דומני

 מן זה. עיתון חשבון על גם לזקפה יש זו
 ככל להדגיש ניסינו לידינו שקבלנוהו הרגע

 וצלמינו כתבינו השופט. פעולת את יכולתנו
ה לאיש המחישו בית־המשפט, לאולם חדרו
 אלא באותיות, רק לא בו הנעשה את רחוב

 יחם ליצור לו שאיפשרו חיות בתמונות גם
 במא־ החוק. מנגנון אל כמעט, אינטימי אישי,
 יחם מאד קרובות לעתים פגשנו זה מצנו

עצ השופטים מצד ושיתוף־פעולה הבנה של
 בית ונשיא הראשי השקום משופט החל מם,

 בית בנשיא וכלה בתל־אביב, המחוזי המשפט
בירושלים. העליון המשפט

* * *
ציבו חשיבות בעלי המשפטים, שאר בין

 בעיתון נרחב מקום להם שנתנו מכרעת, רית
 אישור שדרש בתל-אביב הזוג משפט היה זה,

 הרבנות עזרת ללא נעשו כי אף לנשואיו
ה בית באולם זה משפט צילמנו הרשמית.

 בנימין המחוזי השופט של ברשותו משפט,
 מעל שהוא הצעירים השופטים אחד כהן,
דופי. לכל

 על הגיבה בתל־אביב הדין עורכי אגודת
הגי היא במינה. מיוחדת בצורה זה פרסום

המו של לועדת־האתיקה רשמית תלונה שה
 גנור. דוד עורך־הדין נגד המשפטית, עצה

התמו באחת גנור של הופעתו :היא טענה
 המוסר של הפרה מהווה זו רפורטג׳ה של נות

המקצועי.
 שעור־ חשד מכל זה במקום להימנע רצוני
 מנסים במקצוע, השולטים הוותיקים, כי־הדין

 עורכי* של הציבורי במעמדם לפגוע זו בדרך
 מאד גבר שמספרם הארץ, בני הצעירים, הדין
ה עורכי־הדין (ופריעת המדינה קום מאז

מפלג דיפלומטיים, לתפקידים ביותר ידועים
 כאן לפתוח רוצה הייתי ושיפוטיים). תיים

הדבר. של לגופו ענייני בויכוח
המבוססת ,1938 משנת עורכי־הדין פקודת

אוס האנגלי, החוק ועל קודמת פקודה על
 עורך־הדין על ועוד) 17 ,2 (בסעיפים רת

 זהו שהיא. צורה בכל פרסום לעצמו לתת
 על לשמור שמטרתו ובריא, הגיוני איסור
 לו אסור החוק. איש של המוסרי מעמדו
 של במקרה אפילו בעיתונים, מודעות לפרסם
זה. מסוג איסורים ועוד כתובתו, העתקת

 שופט הופעת האם :היא הגדולה השאלה
 הם המשפט ממהלך בתמונות עורך־דין או

ב לעיתונות מרשה החוק ? עצמי״ ,פרסום
 דיון כל על הוגן״ «דו״ח למסור פירוש

 כתובים, דברים בין הבדל יש האם משפטי.
 ובין עורכי־הדין, שמות כמובן מוזכרים בהם

 החוק איש את המקרבים מצולמים, דברים
? הרחוב איש אל

 ארצות ברוב שונות. במדינות שונה הנוהג
 בארצות־ כאחת, והדיקטטורה הדמוקרטיה

לעי ניתן ובברית־המועצות, בצרפת הברית,
 בבריטניה בית־המשפט. באולם לצלם תונאים

 עלינו, האם : היא השאלה נהוג• הדבר אין
 משועבדים להיות ,1952 בשנת ישראל אזרחי

ה של והרעות הטובות למסורות עולם עד
 נוהג ליצור שעלינו או הבריטית, מלוכה

ז שלנו למציאות המתאים והוגן בריא
••ן! * *

? זו מציאות מהי
 בארץ חדשה, עלייה של בארץ חיים אנו
 של פירושו מה יודעים אינם בניה שרוב

 ובלתי־תלוי. עצמאי משפט של הוגן, שיפוט
 יותר כאן, דוקא שיש היא הפרטית דעתי
בתי מכריע חינוכי עניין אחרת, ארץ מבכל

 ערך בעלי משפטים של ביותר מוחשי אור
ציבורי.

הב יש האחרונות. המלים את מדגיש אני
הימ משפט למשל כמו כזה, משפט בין דל

 פנקס פצצת משפט בחיפה, השובתים אים
 שאין משפט ובין הנשואין, חוקיות ומשפט

 לדעתי, עורכיו. פרסום מלבד אחר ערך לו
 בין להבחין ביותר, גמיש להיות החוק על

 את האחד במקרה להרשות למקרה, מקרה
השני. במקרה אוסר הוא אשר

 ז מקרה בכל הגבול את יקבע מי אולם
 הוראה לקבוע המשפטית למועצה מציע אני

 בכל ההחלטה את שתמסור ומפורשת ברורה
 על מערער אינו איש עצמו. לשופט מקרה

 תהיה הישראלי. השופט של האינטרגיות
 המשפטית המועצה אם עניות תעודת זאת
בידי להניח כדי בשופטים אמון די תתן לא
 או זה מסויים משפט אם ההחלטה את הם

לאו. או ציבורי עניין בעל הוא אחר
 מדי בעצמו. כה עד זה נוהג נוצר למעשה

 מסויים במשפט ציבורי עניין כשראינו פעם,
 ביקשנו לשופט, תחילה פנינו לצלמו, וביקשנו

 בתי־המש־ בכל השופטים שמות רשותו. את
, לבקשה בחיוב שענו פט ו  שהיא בהאמינם ז

BONA FIDE, זה. עמוד ממלאים היו 
 שזו להוכיח דיה לבדה זו שעובדה דומני

והחינוכית. המוצדקת ההגיונית, הגישה
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 את המשווה הגדולה הרפורטג׳ה נדחתה הפלמ״ח כינוס לרגל

שבועיים. לעוד עירוני, עובד של זו עם חכר־משק של רמת־המחיה

★
ע בו ש ם הבא ב ל עו ה ה־: ב. הז

ו נ ת את התקפ ר ט ש ן מ ג ־ ת מ ר
 עדיני ישראל נהרג כה המפורסמת בפעולה שהשתתפו אצ״ל, לוחמי

 התקפתם את מחדש ערכו גרונר, דוב להורג הוצא ושבגללה (;מרוד)
 שוטרי של האריכה ובעזרתם הזה״ ״העולם צלם למען הפעולה במקום

שלביו. כל על אצ״ל, פעולת על ראשון מלא תיאור רמת־גן. משטרת

מכתביס
השחיתות

Quod licet losephi— non licet Adiri
רמלה וגנאר, אריה ד״ר

Homo homiRl ursus
. .  ז אותנו יציל מי מצרים. את הציל נניב .

תל־אביב נ., א.
ש בשנה נוצר לא חיובי על מס שום האם . . .

 אורי משהע אולי ן ורצח נזל שחיתות רה עברה,
 נניב להיות ברעיון המחר) את (המחפש אבנרי

ן בארצנו שני
ביאליק קרית הוכמן, אורי

. לש אסיר מהמחתרת, ותיק בארץ, כוותיק . .
 לפרסם מכם מבקש אני מהראשונים, חייל עבר,
 ולנלות במדינה השחיתות על בשבוע שבוע מדי
 הדבר אם אפילו האמת את ואימה פחד בל בלי

לכם. להזיק עלול
תל־אביב משה, נ.

בשחיתות. במלחמתכם חיילים הנבירו
תל־אביב ריבלין, חיים

לש הצלחתם אדירי על במאמרכם כי לציין יש
. אוביהטיביות על מור .  על במאמרכם אולם .

 לא באי-אוביהטיביות. לכת הרחהתם בודיננר ההצין
 אשר לאדם טינה הנכם שומרים מדוע לי ברור

 עליו... הממונים פקודות את שמילא הוא חטאו כל
 של ערכה לדעת חייבים לשעבר. צבא כאנשי אתם.

.מהו פהודה .  עי־ המהרר רכישת ודבר ייתכן .
 אולם אחוז. במאח חוהית חיתה לא בודיננר ידי

פלילי. עוון מלהיות רחוהה היא
חיפה טיגר, אורי

שא מתהדמים, מחוגים ).30 (כבני נ. ו-ם. ת. י.
מוכ לדעתי. מי. הרצינות. ובכל החג. בערב לוני
ה של נמנעת הבלתי ההפיכה בראש לעמוד שר

 :ענו ז פתאום מה : כששאלתים ההיים. משטר
 רה מצרים... שמורה... שחיתות... ? מהירח נפלת

 את הראתי כאשר למחרת, יצילנו... דיקטסור
 גליתי :ונדהמתי הכל הבינותי )777( הזוז העולם

 תארתם לדעתי אולם עצומה. השפעה לעיתונכם כי
 לא אבל ובצדה, שחורים, עוטה תשי״ב שנת את

 הלבנות- הפנינים מחרוזת את מה, משום הזכרתם,
הש אנא. בנאווה. צווארה על הענוד מבהיהות

הרב. בכוחכם זהירות ביתר תמשו
תל־אביב חלמיש, מרדכי

במ הפושעת השחיתות על מאמרכם את הראתי
.ונזדעזעתי דינה . בשחי שתלחם תנועה תהום .
1 השנור במדיניות במפלנתיות. חדתית. בכפיה תות,

תל־אביב •הדרבן״,
ידיכם... תחזהנח .10070 השחיתות על מאמרכם

ירושלים חנן,
השנה אנשי

 חשנה של העיתונאי כי בהחלט מסכים אני ...
 מערכת איש שאיננו חבל שמואלי... ירמיהו היה

ה רמת את להעלות עוזר היד, הוא הזה... מעולם
עיתון.

חיפה רמי,
 לא השנה. שחהן לדעתנו, איננו. ידין יוסח

הוא אחרות. שנים שחהו ולא הזאת השנת שחהז
בלי מחהה :שנים לפני ששחה כמו משחה עודנו
את לנוון מסונל איננו הוא מסהין. את בושה

הת במהרה הזמן. כל עצמו על וחוזר תפהידיו
 היה פשוט ואנשים. בעכברים ״לני״ תפהיד לו אים

. של מזל לו . .
ישראל, ר. ניימן, א.

תל־אביב
. . שחקו. .

אתם ואלן*. הזה העולם של ותיה הורא אני
 נכון יותר אנוכי. כנעני כי איפוא. לנחש, יכולים
 אי- שמחתי הכנענית. לתורה נוטה שאני להניד

ה של הספרות איש התואר את כי להרוא פוא
 *האמרה שמעון שספרו שיח, למידד נתתם שנה
 מבחינה והן ספרותית מבחינה הן מצוייו הוא

 את נתתם שלא זה על־ידי הוכחתם, שוב רעיונית.
 שאינכם שמיר. משה כמו שינרתי לאיש התואר
הבינוני. מן מתפעלים ואינכם בתלם הולכים

תל-אביב נרד, אברהם
 יוחנן אפילו סנה. משה טבה. לדוד מסכים אני
 הסופרים מכל ן שיח מירד פתאום מה אבל בדר...

 אותו וקורא ידוע הפחות הוא התיקים. צעירים
קוראים. של ביותר הקטן המספר

רמת-גן מצקין, ר.
האיכות. אם כי קבעה, הכמות לא

השנה סרטי
 דייבים ובטי השנה סרט הוא במערומיה חווה ...

השנה. שחקנית
רנזת־גן אבניאל, שושנה

 הסרט היה השנה שהו*נ ביותר הטוב הסרט
 עם ח*ף : הזמנים מן במזמן שהובג ביותר הטוב
הרוח.

תל־אביב גנן, דוד
 רק המועמדים לרשימת מכניס הזה העולם

 סרטים לא זו, בשנה לראשונה שהוצגו סרטים
בשנית. בארץ המוצגים

 ספק, בלי היח. השנה של ביותר הנרוע הסרט
 מסוג־ איננו עוד בארץ כי שהראה נאמנה, קריה
סרטים... לעשות לים

רחובות גאגץ, דניאל
הצנחנים

 חזה (העולם הצנחנים עצמות העלאת על בכתבה
והת הבריטי הצבא בשירות היו כי ציינתם )777

במכת המעיין כל בלבד. קריאתו סמך על נדבו
לה הרצון כי יודע הצנחנים של ובכתביהם ביהם

 לדרד שדחפם הוא אירופה, יהדות פליטת את ציל
הש אחרי צניחתם. אחור בנלל זו... סכנות הרת
 הצליחו הבריטית, המפקדה מצד ממושכות היות

 מכל מצומצמות. הצלה פעולות אד לארנז אמנם
 נועזות להרפתקות רצון היה לא המניע מקום.
הבריטי. הצבא מטעם

חל-אביב הורביץ, אורי

m3 *הפסיכולוג החנווניווינ
 היה שבועיים משך

 על י1תל גזול שלט
 מחנויות אחת פתח

•למ בעיר המכולת
מעוש דגים : כירה

הגבלה״. ללא — נים
 דג אף קנה לא איש

אחד. מעושן
ה' בעל נואש ואז
ה את הסיר חנות,
 והחליפו הגדול שלט

כתו בעל קטן בשלם
 מחלקים — מעושנים ״דגים שוינה בת
נקודות״. לפי רק

 הדגים. בל נמכרו מספר שעות אחר
 בפרס זוכה יפו, יעקובי, חיים הקורא

הכתובת). אותה (עם ל״י 1.— של

 התנדבו הצנחנים כי אסר לא הזה העולם
 ובוודאי בלבד, הבריטי הצבא קריאת סמן על

להת גרם להרפתקות הרצון כי כתב שלא
 תכנן הפעולה, את יזם הבריטי הצבא נדבות.
 זוהי צבאי, ערך כל לה היה לא כי אותה.
ההיסטורית. האמת פשוט
נחאס במקום כשר

 )777 וזזה (העולם אל-נחאס מוסטפה על הכתבה
 הוסיף שסופרכם רק חבל ביותר... מאלפת היתד,

 נחאם. של התפטרותו על הסופית הסיסקה את
יום. אותו עור שהוכחשה התפטרות

תל־אביב מכלוף, אברהם
 של התפטרותו מכלוף. הקורא בידי טעות

 מעולם. הוכחשה לא הוופד מראשות נחאס
 הכללתו סביב היא עתה המתחוללת הסערה

חמטוהרת. המפלגה שד המייסדים ברשימת
 להסביר האיש. על תדנש את לשים עשיתם, טוב

 טובח יותר תמונה לי יש עכשיו ועברו. רקעו את
כה. עד לי שהיתר, מזו נתאם של

תל-אביב שרון, אליהן
המ את הקדשתם אילו לעשות מיטיבים חייתם

 m אר*ות־חברית. ולבחירות ניקסון לסינטור קום
שלנו. המזון בא משם כי מעניין יותר

רטת־גן גולדברג, שולמית
טעים פיצוי
 חיינו הערבים כמנהגי היהודים נם נהנו אילו

 תזה (העולם נצרת של חסולחת מאושרים. יותר
הראיה. היא )777

ירושלים נעמני, דוד
שב יותר לפחות מאושרים, יותר לא אם
עים.

 מוכן אני זה בשביל רק 1 ל״י 8000ב־ ארוחה
לפולחח... אותי לחזמין יבטיחו אס מישהו לרצוח

חיפה טובות, כוונות בעל
 חז־ שבסולחח. הסנסציוני הצד אחר ברדיפתכם

 חיו המדבר ערב״ זה. שבטכם הנעלה את נחתם
 ״עין שתבעו אנו כאבותינו שלא חניון. אנשי
 הרמה בחכמתם הבינו הם שן״. תחת שן עין. תחת

 תוסיף רק שכננד ונקמח נקמה של שלשלת כי
פי תשלום לתבוע החליטו לכו הראשון. לעוול

טוב. בכי הכל את לישב הראשון, מהעבר״ן צוי
תד־אביב סמסונוב, מרדכי

ומפלגות נוער
 כי )776 הוח (העולם במכתבו קובע בלצר. יעקב
 להיות חייב הנוער שכל שאמר בכד צדק ״הזק!״

 ״הזקן״ את מעריך שאני חישב אינני מפלגתי.
 את שלל לא שהוא ספק לי ואין מיעקב. פחות

למ נאמנותם את להעריך וידע הבלתי־מפלנת״ם
 מפלגתיים) (הבלתי אנו כי להניד ליעקב אל דינה.
ב נדע, וכי בבתי-קפח המבלים הוללים חבר הננו
 נוער מכיר אני להשתמט. נם לנו, שיצטרכו רגע

 פחות לא עצמו את ויקריב שהקריב מפלגתי בלתי
 לא הכרה מתוך נלחם הנוער יותר... ואולי ממנו.
קו המולדת כאשר אלא קוראת. המפלנה כאשר
ראת.

חיפה שמואל, יעקב
משוחררים וחיילים שיכונים

 כתבות של סדרת הזח בחעולם לערוך מציע אני
 ההסתדרות. ותיקי בשביל שנבנו השיכונים אודות
 חרות, חברי המזרחי, הפועל אנשי הקבע. צבא חיילי

המ לח״לים זמן אותו נבנח ומה נרמניה... יוצאי
 הח״לים את למילואים?... צריפים מלבד שוחררים,

השי ברשימת הממשלה ראש הבליל המשוחררים
 השחרור שבמלחמת מאמין הוא האס העממי. כון

הפנ הסכום את חח״לים חסכו ממנה וכתוצאה
? ״> ל 5000 של טסטי

חולון קמינסקי, יוסף
הדתית הכפייה

(ש שנתיים בערך ושבועונכם צעיר קורא אני
 ב- עיתונכם. את הערצתי ידי... על נמצא הוא)

 האוביקטיבית ונישתו הנוער לרוח המתאים בטאון
יסו שנויים חלו האחרון בזמן אבל והעל-מפלנתית.

 הר- נעשיתם תלוי בלתי עיתון להיות במקום דיים.
 רנשי את לחשמיין מטרה לעצמכם ונטלתם גוניים

מוז סיסמות לחבר ואפילו שבעם. והקדושה הדת
 שניה״ שחרור ל״מלחמת קריאה כעין ומשונות רות

למיניהם. ואיומים
ניו־יורק ברוקלין, קירשנבוימ, גרשון

 את אס ני הדת את תקף לא הזד, העולם
 קירשנבוים הקורא היה לוא הדתית. הכפייה

 ייתכן גופו, על המנוח השבת חוק את חש
שונה. היתה הגבתו שגם

ף ע ש ר.
 יסודי בבית־ספר ומורה (פתח־תקוד.) אחת (לשעבר) מושבה ילידת ,19 בת היא דיקלה
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