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 מיוחד מושב לכנס ורפ״י גח״ל סיעות של
הכנסת. של

 בעייה עולה כאשר מוצדקת ישיבת־פגרא
ו דיחוי. סובלת שאינה וגורלית, דחופה

 של סדר־יומה על כאלה בעיות ישנן אכן׳
 בהתערבות הרמטכ״ל איום למשל: המדינה.
ב הקיים המישטר נגד ישראלית צבאית

 עומדת הממשלה כי הרמזים או סוריה*,
 ממשלת־הבו־ עם דיפלומטים יחסים לכונן
בסייגון. בות

 לכנס סיבה שום היתד, לא זאת לעומת
ה הכלכלית במדיניות לדיון ישיבת־פגרא

ב סדר־היום על ממילא עמדה זו חדשה.
 בשקט לחכות יכלה הבא. המושב פתיחת

 לא זה זמן תוך כי שבוע־שבועיים. עוד
דבר. ישתנה

 להובי/: רצתה הימנית האופוזיציה אולם
המוש לטענות בניגוד אופוזיציה׳ שהיא
 ו־ גח״ל ח״כי 36 תבעו לכן נגדה. מעות
 לכנס אחרת, סיעה לכל לפנות בלי רפ״י,

הכלכלית. במדיניות לדיון מיוחדת ישיבה
 כדרכה, מפא״י, אולם בח?ם. חופשה

ש הודיעה הממשלה זו. ליוזמה התחכמה
 ובכך — לכנסת רשמית הודעה תמסור
 מיוחדת ישיבת־פגרא לכינוס עילה נוצרה

 יוזמת נפלה ממילא הממשלה. בקשת לפי
נושא. לאותו שכוונה האופוזיציה״

ש גם מה ורפ״י. גח״ל את הרגיז זה
 כדי שבועיים, של באיחור נקבעה הישיבה
 שתי שר־האוצר. של ארצה לבואו להמתין
תש לא מחאה לאות כי הכריזו הסיעות
 בו. נוכחות תהיינה כי אם בדיון, תתפנה
 לגבי אלם עצמן על גזרו הן כלומר:

 כי עד חשוב כך כל להן שנראה נושא
במיוחד. הכנסת את למענו לכנס תבעו

ה אלה: חלם תמרוני כל של התוצאה
 המועד לפני אחד שבוע תתכנס פשוט כנסת

 ושגפי באיחור, שהתחילה הפגרא, שנקבע.
במוקדם. תסתיים באמצע, סקה

 גילוי בכך לראות יכלו חסידי־הכנסת
 של חלוצי ויתור חריצות, של בלתי־רגיל

ונופש. מנוחה על חברי־הכנסת
לר יכלו זאת, לעומת מבקרי־הכנסת,

ה שהח״ב מכיוון הפוך: גילוי בכך אות
 מן חמישיות ארבע במשך נעדר ממוצע

 זקוק הוא אין המליאה, ישיבות של הזמן
לפגרא. כל־כך

סלחי פרשת
ל בי א או ק ל ד בי * ק

 מלחי משפט של השלישי השבוע במרכז
ה שופטי המפורסם. ההקלטה סליל עמד

 כהן, ומשה כהן יהודה בקר, עלי צבי שופט,
 (משפט משפט בתוך משפט לעריכת הסכימו

 של קבילותו על לפסוק צריך שהיה זוטא)
הנידון). גם (ראה ההקלטה סליל

 הנדט־ והתקדימים הקביעות ער
 הפרשן מדווח זאת כפרשה פטיים

הזה״: ״העולם של המישפטי
 כי כל קודם להוכיח הסניגוריה כוונת
 על־ נעשתה סופר־מלחי שיחת של ההקלטה

 משום בהקלטה היה ולוא איש־מרווז.** ידי
 לאיש־ נמסרת כשהיא הרי הודאה של שמץ

 רצון מתוך להימסר חייבת היתר, היא מרות
(פיתוי). השאה״ ו״ללא חופשי
 ד,סניגוריה: של המתוכנן השני המהלך וזה

ה מרצונו נעשתה לא ההקלטה כי להוכיח
פסולה. היא ולכן מלחי של חופשי

 הזוטא, משפט לציר מסייעת. עדות
 תלת־ קביעה קיימת ההקלטה, סליל קבילות
העליון: בית־המשפט של ברורה סעיפית

 ללא בסרט, המוקלטים נאשם, דברי •
 אם (לעדות) לראייה כשרים מוקדמת, אזהרה

בטחוני. שירות על־ידי הוקלטו
 כשר כזה סרט אחרים במיקרים גם י•

 כי לדעת בית־המשפט נוכח כאשר לראייה,
 ללא הטוב, מרצונו נאמרו הנאשם דברי

שידול. או כפייה
 ראייה הקלטה סרט אין זה, כל למרות •

 בלבד, מסייעת כעדות משמש הוא כשלעצמו.
 שנאמרו הדברים תוכן את המוסר עד לדברי
הנאשם. על־ידי

 המישפט שנות 18ב־ דחה.3 תעתיק
 שלוש ההקלטה סליל בעיית עלתה הישראלי

משפט הוא ביותר המפורסם המקרה פעמים.

 מיטות לכל פנתה החדש הנוח סיעת *
ב ול״ע, מפ״ם לסיעות וכן האופוזיציה,

זה.׳ בנושא לדיון ישיבת־פגרא לכנס הצעה
 בחקירה, המטפל אדם החוק: בלשון **

 בעל אדם הנאשם. של בהאשמה או במאסר
 או להרע חוקית יכולת או חוקית סמכות
 תובע (שוטר, הנאשם של מצבו את להיטיב

מתלונן). או

נפ בן־גוריון, דויד של כחייו 20187ה- הגדול, היום
 8000 של גרונותיהם מפי ״התקווה״ בהשמעת תח

 צדיקוכ של הילדים מקהלת על־ידי שלוו האורחים,
 שדה• מדרשת של באמפיתיאטרון הגדנ״ע. ותזמורת

 ליד (למעלה) כן־גוריון ודויד פולה דום עמדו בוקר
 ראשי־ערים ורבנים, צבא קציני וסגני־שרים, שרים

 שירדו האחרים האזרחים ואלפי זרים ודיפלומטים
 קם הוא הזקן. של 80ה־ הולדתו יום את לחוג דרומה
חומה אפודת־צמר לבוש היה הצטננות, אחד בבוקר,

 ל־ הכבוד קלף מסירת אחר עבר. לבל חיובים ושפע
 איש השעות שלוש טקם את סיכם (למטה), ביג׳י

 אותך!" אוהב ״העם :בפשטות מפקין אהרון ״הבימה"
 נאום אחרי ההצגה. את במובן, גנב, עצמו בן־גוריון

 חשיבות על סיפר בהן דקות, 18 של בשבילו, קצר,
 של הצחוק לתרועות סיים, אליו, ירד הוא ולמה הנגב

 לדבר יכול לא ״אני :ומתונה עניינית בהערה הקהל,
פעו בנראה, נעשו, בהן האחרונות השנים שלוש על

המדינה." של הכלכלית העצמאות למען רבות לות

 את להגיש ביקש המשפטי היועץ אייכמן.
 הקלטה סלילי תוכן של תעתיק זאסן, מסמכי

 לעיתונאי אייכמן בין שיחות הוקלטו בהם
זאסן. ההולנדי

 הסליל של קבילותו את דחה בית־המשפט
 דברי את ששמע עד בהעדר זה. במקרה
 לפחות, היה, או ההקלטה, בשעת אייכמן

 שבמקרה עוד ומה ההקלטה. בשעת נוכח
הקלטה. של תעתיק על רק מדובר היה זה

ה המקרים בשני אולם יפה. שמירה
 תפקיד הקלטה סליל מילא בהם אחרים

בית־המשפס קבע הישראלי, בבית־המשפט

למשפט. קביל הוא ההקלטה סליל כי
 שהואשם סלומון, ציון של במקרהו •

ב שהוקלטה עדות כי נפסק אשתו, ברצח
 בעל• ידיעת בלי אפילו שהותקן, מכשיר
 לא שהמשטרה למרות כשרה, בביתו, הבית,
שעשתה. מה לעשות רשאית היתד,
 אק־ וזאב מנקס יוסף של במקרה •

 נתקבלה קסטנר, ברצח שהואשמו שטיין,
וברורות: רבות בהסתייגויות אך הקלטה,

 בית־המשפט של דעתו אין כלל ״בדרך
 אולם שיחה. רישום של זו מצורה נוחה

של תוכנן להוכחת עקרונית התנגדות אין

(ה שתוכיח בתנאי שהוקלטו... שיחות
 קיומן.״ אמיתות את הכללית) תביעה

ובמיוחד:
מהת יפה נשמר התסריט כי ״ותוכיח

 להבאתו עד הזמן כל במשך חיצונית ערבות
לבית־המשפט.״

רדיו
שימה שחורה הר ה

 ישראל ממשלת של לכבודה זה ״אין
ל־ מפד, ותדריכים הוראות אלינו להוריד

)14 בעמוד (המשך
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