
הראל ואיסד כהן אהרון
 כך בנוי החוק שני: דבר גס משתמע אבל

 כלל מישהו, שהאשים לאחר ששירות־הכטחון,
 רוצה ואני המשפט. את להפסיד יבול איננו

למה. להסביר
 בחוקה ישנה זר. סוכן של כתובת אדם אצל נמצאה
זר. סוכן אותו עם מגע קיים שהוא ״חזקה״
 שהוא להאמין סביר״ ״יסוד שיש אדם זר? סוכן מיהו

 בעיני — ״סביר״ זר. סוכן
הנא בעיני לא סביר מי?
 כי המגע, את שקיים שם,
השופט. בעיני סביר אם

— השופט בעיני סבירות
 במישפט ראינו כבר מהי?

 שופטים ששני כהן אהרון
חוות־ נתנו מאוד מכובדים

ה על שונות לגמרי דעת
סבירות.

דעת־ מושפעת למעשה,
 ברוב הסבירות, על השופט

על־ מכריע באופן המיקרים,
שרות־ איש של העדות ידי

הראל כל של העוקץ וזה ד,בטחון,
העניין.

,שירות־ד,בטחון איש במדינה. אחד שירות־בטחון רק יש
 לגבי הידיעה בד,״א המומחה הוא במשפט, להעיד הבא

 שיסתור נגדי, מומחה להביא יכולה אינה ההגנה השופטים.
 ש״ב אין פשוט שירות־ר,בטחון. נציג של חוות־הדעת את

אחר.
 פנים בשום אי־אפשר שירות־ד,בטחון נציג של העדות את
 נגד לקום עצמו השופט רוצה כן אם אלא לסתור, ואופן
 כל כי זאת, לעשות יכול אינו השופט אבל זו. עדות
אותו מינתה שמדינת־ישראל האיש זהו יודע: שופט

 סביר שמשהו אומר הוא אם ולכן, נגדי, לריגול כמומחה
 לקבל אלא ברירה לשופט אין זה, בשטח סביר לא או
דעתו. את

 שיש איש עם המגע את אדם קיים בניתוח: נמשיך
 להינצל יוכל זר, סוכן היה שהוא להאמין סביר״ ״יסוד

— ״סביר״ ושוב: לכך. סביר״ ״הסבר לו יש אם רק
 שקיים האיש בעיני סבירה להיות יכולה הסיבה ? מי בעיני

השופט. בעיני סבירה היא אין אך המגע, את
;סביר היה שהמגע בתוס-דב מאמין הנאשם

אחר, קריטריון פי על נקבעת הסבירות אבד
הנאשם. שחשב במה מתחשב שאינו
הרבי החזקה את כה, עד יצרו, יחד אלה חזקות שלוש

איש. לאותו המדינה של בטחוני סוד מסר שהנאשם עית:
 הנאשם בידי שהיתר, — אחד דבר רק שהוכח למרות

 כי להניח שסביר חושב שמישהו איש אותו של הכתובת
— לכך סביר הסבר לנאשם היה ולא זר, סוכן הוא
זר. לסוכן בטחוני סוד מסירת בעוון להרשיעו השופט נאלץ

ך ג טז ג פ ״ עם־ ג ב י ד א ־ י ו ב ו ז ג ״

 דיפלומט כל זרים? סוכנים עם נפגש לא מאתנו מי בעצם,
 על חוזר ואני בקריאת־ביניים, קודם זאת אמרתי — זר
 לא הרי אבל סודיות, ידיעות לא ידיעות. אוסף — כך

 מזג- על גם מדובר סודיות. ידיעות על בכלל כאן מדובר
 שצפוי מה על במדינה, המפלגתי המיבנה על האוויר,

העצמאית, הליברלית שהסיעה מה על וגם בדיוני־הכנסת
 מהווים האלה הדברים כל מסויים. נושא על חושבת למשל,
 יושב הזר והדיפלומט זרות, למדינות מועילות ידיעות

האלה. הידיעות את לאסוף מנת על וכחוק כדין כאן
 הזה בבית מי האלה. האנשים עם מגעים מקיימים אנחנו

הזרות, המדינות כל של ימי־ד,עצמאות לנשפי הולך איננו
לישראל? באי־ידידות החשודות אלה כולל

)28 בעמוד (המשך

 אנשי לכל כחדר־מנוחה וגם כחדר־עבודה גם לשמש צריך זה חדר בלתי־פוסק. רעש
לעבודה. ד,נרתמים ולמתנדבים לי זכרוני, לאמנון — סיעתנו
 החל לנאומינו, החומר בהכנת רבות שעות זה בחדר המבלה זכרוני, שאמנון אחרי

 לי ונסתבר הבית בכל סיור ערכתי אלה. מיחושים סובל אני גם התחלתי בכאבי־ראש, לוקה
 לפחות מחובר שאינו או חלונות, בו שאין היחידי החדר זהו כולו העצום בבניין כי

מיזוג־אוזיר. בו שאין הבית בכל היחידי החדר גם זהו חלונות. בו שיש שני לחדר
 מוקדשים בו בבניין, החדרים של זו חלוקה עם להשלים נוכל שלא הכנסת לנשיאות הודענו

 לאין־שיעור יותר טובים תנאים יש ובו ועשייודרושם, פאר־סרק של לצרכים עצומים שטחים
כרוני. באופן הכנסת מן נפקדים ושחבריהן מאתנו, פחות הפועלות לסיעות

ווהאדמח ערבים לגרש איך
 חברי־הכנסת. 120 מבין 25כ־ נכחו מיסגרת) (ראה המדינה בטחון חוק על הדיון עת ך*
 החקלאית ההתיישבות חוק על כשדובר כן לפני יום במיוחד. מעניין היה הנושא כ־ ■4

חברים. 8ל־ הנוכחות ירדה
 ומישהו למישהו, אדמתה את הממשלה מסרה עיקרו: מכרעת. חשיבות יש זה לחוק אולם

 האדמה את להחזיר הממשלה תוכל לאחרים, אותה מסר אלא בעצמו אותה מעבד אינו זה
״אפנדים-. של מעמד של התהוות למנוע המוצהרת: המטרה לעצמה.
 קראנו האידיליה. את נוספת פעם ושבתו שקמנו עד המטרה, זו שאמנם פיקפק לא איש

:בשמו לילד
. :נרי3א אורי . מתרוצצות זה בחוק גם כך הממשלה, של הצעות־חוקים הרבה נסו .

הייד. ומיסטר ג׳קיל דוקטור של חוק זהו. נשמות. שתי
. .  השליטה את להגביר נועד הוא חוק־המושבים. חשבון על מיקדמה מעין הוא זה חוק .

. המושב חברי על ועד־המושב של והפיקוח .  מחזקים באפנדים, לחימה של בהסוואה כן, .
לצמית. למעשה אותו וההופך מפלגתי, לדוכס הפרם את המשעבד הפיאודלי, המישטר את

 לא אחד שאף מתפלא אני חמורה. יותר הרבה בעינינו והיא נוספת, סיבה ישנה אולם
מדובר. מה על בדיוק יודעים הדוברים שכל למרות אותה, להזכיר העז

 מידי שהופקעה לאדמה היא הכוונה ערביים. ולאריסים יהודיים לאפנדיס היא הבחנה
לאריסים. שהפכו לערבים, בחדרה אותה המחכירים פרוטקציונרים, ליהודים שנמסרה ערבים,
. .  חסרי האדמה, חסרי הערבים של הבעייה את לפתור יש כל קודם אבל מאד, רע זה .

יהודיים. אפנדים בידי ניצולם של האחרת, הבעייה לפתרון לגשת אחר־נן ורק הפרנסה,
 תנועת איש שורש, שמואל לקום מיהר אחרי השק. מן המרצע את הוציאו אלה דברים

:צדקה העיקרית שטענתי בגלוי הודה דברינו עם ויכוח כדי תוך מפא״י. של המושבים
ל א מו ש ש ר  ולגעת אבנרי, חבר־הכנסת קודמי, כמו הדיבור את להרחיב רוצה איני :שו

אחד. בעניין רק להגיב ברצוני הלאה. וכן צבאי מימשל נטושות, אדמות של בבעיות
. .  להיות שיכול ביותר החמור שהוא דבר יש אם .
 בה שיהיו ההתפתחות היא זאת ישראל, במדינת

ער אריסים ואצלם יהודיים, חקלאיים מתיישבים
. ביים . .

 הצבעתי כללית. בהסכמה כמובן, נתקבל, החוק
 איש אבל — מהצבעה להימנע הבטיחה גח״ל נגדו.

הצבעה. בעת באולם נכח לא מחבריו

 על נסב השבוע במשך בכנסת שהתנהל העיקרי הוויכוח
 חוק־בטחון־המדינה, את לתקן שבאה ממשלתית, הצעת־חוק

 כל בתמיכת מיבצע־סיני למחרת שנתקבל לשימצה, הידוע
שהוש החמורות האזהרות למרות מפ״ם, ועד מחרות הסיעות

הזה. העולם עמודי מעל נגדו מעו
 הובא הראשון התיקון תיקונים. שני כוללת הצעת־החוק

 של במישפטו לנדוי משה השופט של ההערות בעיקבות
 מהווה זר״ סוכן עם ״מגע כי קובע השינוי כהן. אהרון
 ״מסירת כשלעצמו שיהווה מבלי נפרדת, עבירה מעתה
 להיות צריך המגע כי נקבע כן בטחוניים״. סודות

עבירה. להוות כדי ״ביודעין״,
מתפקידו שפרש פקיד־המדינה גם כי קובע השני התיקון

אליו שהגיעו לא־סודיות) (גם ידיעות לפרסם לו אסור
כל למנוע יהיה אפשר זה, תיקון לפי פקיד. עדיין כשהיה
על ח מחא כ שפרש הראל, איסר כמו פקיד מצד פירסום

הממשלה. קו
על עירער והוא המתווכחים, אחרון היה אבנרי אורי

 המלא: נאומו להלן בטחון־המדינה. חוק של תפיסתו עצם
נכבדה. כנסת היושבת־ראש, כבוד :אכנרי אורי

 התרגשות, כלי זה נושא על לדבר אנסה
 התרגשות בנו המעורר נושא שזהו למרות

 - שונות כתקופות - בו ושהשקענו עמוקה,
ממש. לכנו מדם

 התמונה תמונות. שתי זו מול זו עומדות זה בשטח
 תמונה היא האוזנר. גדעון חבר־הכנסת על־ידי צויירה האחת
 של סוכני־ריגול בה ששורצים מדינה של תמונה — נכונה

 ידיעות האוספים ידידותיות, וגם ניטרליות עויינות, מדינות
 של פסיפס ליצור כדי סודיות, רק ולא שונים, מסוגים

 בריגול עוסקים הם מזג־האוויר. את גם הכולל מודיעין,
 אותו להוכיח אי־אפשר המיקרים וברוב שונות, בצורות

והסוכן. הנאשם בין המגע קיום הוכחת על־ידי אלא
 לגבי נבון זה ישראל, לגבי נבון זה נכון. זה

 כמינה מיוחדת איננה ישראל כעולם. מדינה בל
זו. מבחינה

אויי־ מוקפת שהיא אלא (ל״ע): האוזנר גדעון
בים.

ב היום עומדת ארצות־הברית אכנרי: אדיי
 בדיוק מוות סכנת

 חברת־הכנסת כמונו.
 מיל מאיר,• גולדה
 תוך ליפול היכול

 על דקות עשרים
וושינגטון, תושבי

 חמור פחות איננו
 ירדני מור מאשר

 על המאיים משוריין
נתניה.

מאיר גולדה
מי אבל (מפא״י):

אותו? לשלות עומד
:אבנרי אורי

ארצות־ בטחון על אחראית לא את למשל. סין,
הברית.

 ואין מדינה, כל של בנפשה היא הריגול סכנת ובכן,
 אין אבל לגבינו, חמור המצב זו. מבחינה מיוחדים אנו
לגבינו. רק חמור הוא

 מדינה של התמונה עומדת זו חמורה תמונה כנגד
 של מתמיד זרם יש שבה פלורליסטית, פתוחה, דמוקרטית,

 זרם יש אחרים. ובמקומות בעתונות לא־סודיות, ידיעות,
 — מישורים בהרבה זרים סוכנים עם מגעים של מתמיד
וכר. וכו בינלאומיות, בוועידות מגע דיפלומטיים, מגעים

ליצור הוא המישטר של התפקיד המחוקק, של התפקיד

 ח״כ של תנועת״יד על כתגובה באה זו הערה *
מאיר. גולדה

 החלומות כל את למלא לא האלה. התמונות שתי בין איזון
נגד. ריגול על המופקדים האנשים של

 אלא שלהם, החלומות כל את לספק אי-אפשר
ברי ללחימה יעילים מפשירים להם לתת צריך

 מי־האכד עם יחד הילד את לשפוך מכלי גול,
 כדי הדימוקרטיה בית את לשרוף מבלי כטיה,
הפישפשים. את בית מאותו לגרש

ח־דדדג־ ריגול היא וזוג־האוויר על הודעה
 חוקים: שני של תרכובת למעשה, הוא, שלפנינו החוק

 קודם אדבר הראל״. איסר ו״חוק כהן״ אהרונצ׳יק ״חוק
כהן. אהרונצ׳יק של החוק על

 כדטפט. היה כהן אהרון כשם לאדם ובכן,
 כאהרון רואים אגו הפרטים. את מכירים כולם
גדול. עוול לו שנעשה וישר, כשר אדם כהן

 לא־דיפלומטי נציג עם אדם נפגש היה: כך שהיה המקרה
 הוא רבות. פעמים אם כי אחת, פעם לא זרה. מדינה של
 אדם לאותו נגדי. לריגול האחראי המוסד על־ידי הוזהר לא
 סודיות. שאינן ידיעות — במשפט שהוכח כפי — מסר —

 חברי ועל עלי מסר הוא לי. במיקרה, נגעו, אלה ידיעות
עתון. בכל למצאן שאפשר ידיעות
 הזה. למגע סביר״ ״הסבר לתת ונדרש למשפט בא הוא

 נמצא לא הוא אך בעיניו, סביר שהיה הסבר נתן הוא
השופטים. רוב בעיני כסביר

 של הנכון הפירוש (וזה אמר לנדוי השופט
 כוויכוח פעמים במה שהוזכרה ציטטה אותה

 ההסבר, של הסבירות את ודחיתי מאחר :זה)
להרשי אלא הקיים, החוק לפי ברירה, לי אין
 מסר לא שהוא משוכנע שאני למרות עו,

סודיות. ידיעות
 ואמר: ויתקון, השופט משפט, באותו שני שופט בא
 — ויתקון והשופט סביר. הוא הנאשם של ההסבר בעיני

 של שההגדרה מפני כתב: — מאד מעניינת היתד, שגישתו
 ההגדרה את מצדיק והוא — רחבה כל-כך היא ״ידיעה״
 מזג־ כולל וכל, מכל הכוללת הגדרה .ידיעה״, של הרחבה
 מפני האוויר, מזג את במפורש הזכיר דווקא והוא האוויר,

 הרבה הגנה לנאשם לתת יש רחבה, כך כל שההגדרה
 לגבי סבירות של שמץ יש אם אומרת, זאת רחבה. יותר

ההסבר. את לקבל יש מסר, שהוא ההסבר
 אהרון של ההסבר את קיבל ויתקון והשופט

בסביר. כהן

גזנטלגו הפס־יד לא1ט ״ב ש ה

 מלכו־ היוצרות ״חזקות״, של שרשרת בחוק ישנה כרגע
זה. חוק לפי שנאשם למי דת־מודת

 הנכנס כמתאגרף לבית־המשפט נכנם הנאשם
הית בל גבו. מאחורי קשורות כשידיו לזירה
המאשים. כידי הם רונות

 שאני החזקות, משרשרת כתוצאה שנוצר המצב זהו
עליה. לעמוד רוצה

ה מ ל הן ש ן כ ו ד  המדינה מצב זהו :(גח״ל) צי
הזר. הסוכן מול

ה־ את פותח שאתה שמח אני אכנרי: אורי
 בקו התומכת בקריאת־בינ״ם זה באולם שלך קאריירה

הש״ב.
 ה,בטחון שרותי על הממונה אמר כהן אהרון פרשת בימי

הפ לא ״מעולם ריגול. של משפט מעולם הפסיד שלא דאז,
משפט.״ סדנו

 הוא שלנו ששירות־הבטחון אחד, מצד להשתמע, יכול מזה
 אני ההיפך. את להגיד רוצה לא ואני ואחראי, יעיל מאוד
אחראי. די שהוא חושב ואני יעיל, שהוא חושב


