
 עציר- יובא חודשים שישה אותם ובתום
— מחודש לדיון השופס בפני שוב החירום

השופט, קביעת לפי הכל — חלקי או מלא
 תוקפו להארכת הצדקה יש אם לראות כדי
לא. או הצו של

 איש זו, גישה לעצמנו נאמץ אם
 שולחים אנו בי לנו לומר יוכל לא
 דיעותיו בשל למעצר פלוני את

 כשל לא בי לכל ברור יהיה בלבד.
 בסמי שימוש עושים אנו ריעות

מעשים. בשל אלא זו, בות־חירום
ל־ המשפחתית קירבתו כשל לא

הח של שייכותו כגלל או פלוני, 4
כלשהי. למפלגה שוד

 במעצר מדובר שבעצם היא, אחרת טענה
 דיין, משה מר עצמו, שר־הביטחון מונע.
 פשעים. למנוע בא כזה שמעצר בכנסת אמר

מדו בו האדם כי מלא ביטחון יש כלומר:
לכלאו. חיוני ולפיכך עבירה, לבצע זומם בר

 חשב האם עבירה״? ״לבצע פירוש מה
 כוונתו גילה ולא בלבו חשב אם בלבו?

 לא הצבאי המפקד גם הרי — בפומבי
 כוונתו, גילה אם אך מאומה. זה על ידע

 קשר אם עבירה. לבצע קשר קשר ממילא
 יש אז כי — עבירה לבצע זמם או קשר

 המוצע. החוק פי על כעבריין לראותו
 אי־ יש, שופט. לפני להביאו ניתן וממילא

 שקושר למי גם החוק בגדר פתרון פוא,
עבירה. לבצע שזומם מי או קשר,

מיוחדים בתנאים מעצר
 מושלמת, הצעה זו אין הצעת־החוק. זוהי

 היא אבל רגילים. אינם שההליכים מפני
 יש לתקופת־חירום. כהצעה להבנה ניתנת

ולד המישטר לאופי לחרדים תשובה בה
ישראל. של המוסרית מותה

 שעציר• לכד הצדקה שום אין
 נעצר המיקרים שבמרבית חירום,

ל שהוא מחשש רק ו  לבצע על
 כתנאי• יוחזק ביטחונית, עבירה

 את ביצע אומנם כאילו ענישה,
עליה. ונשפט העבירה

אסיר או עציר לבין בינו להבחין יש

 בטח־ אלה עצירי־חירום להחזיק צריך רגיל.
 צריכים אלה עצירים מיוחדים. נות־מעצר

מבק לקבל מעצרם, בתקופת זכאים, להיות
 לקבל הגבלה, ללא ולכתוב לקרוא רים,

 את לעצב חופשי, באופן מכתבים ולשלוח
עיניהם. כראות מגוריהם תנאי
החו מלבד — הכל את להם להעניק יש
 עונש היא כשלעצמה החופש שלילת פש•
דיו. כבד

בא גם כי עלינו, שייאמר כדי
 על שמרנו חיינו, על לחמנו שר

 של היסוד וחרויות זבויות־היסוד
ל הנתונים ושל ישראל, אזרחי

מרותה.
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 בשווייץ חשבון
פליט ורצח

 לבוחר בדו״ח מקום נותר לא כלל בדרך
 וחילופי סיעתנו של השאילתות לפירוט
נוס ״שאלות במיסגרת השרים עם הדברים

 מכיוון מקום, קצת התפנה השבוע פות״.
 אחד. יום רק הכנסת ישבה שבועות שבגלל

 מהשבועיים מחילופי־הדברים כמה להלן
האחרונים.

רפ״י קרנות
 וגשבועון, נכנסת גילינו, חודש לפני

 של הסודיות הקרנות שערוריית את
 בחשבונות כספים החזקת בחו״ל. רפ״י

 חמורה עבירה מהווה בשווייץ סודיים
לתשו בסקרנות וציפינו — החוק על

ש השאילתות שורת על השרים בות
המרעישים. גילויינו בעיקבות הגשנו

 פרס. שמעון השר היה שענה הראשון
 מהשאיל- חלק על רק ענה הוא אולם

 על צדדי. לעניין שנגע לו, שהגשנו תה
הקרן קיום עצם — העיקרי העניין

 :נוספת שאלה שאלנו לכן הגיב. לא —
ם הן שלו יש זו שבשאילתוז מכיוון :כ

 האס — נוסו״מת לקרן המתייחם פרק גם
 פנחס השר עם שיחה קיים שאדוני נכון זה

בי סכיר נהשר אלה, כספים בענייני ספיר
 נרק זו, שבקרן בכספים להשתמש ממך קש

רפ״י)? (של הגרעונות את יכסה הוא אחר־כך
שחבר בטוח אני :פרס שמעון השר

 על רק שר לשאול שאפשר יודע כהן הכנסת
 המזכיר־ בין שהיו שיחות פעולתו. תחום
 המישנה־ לבין העבודה מפלגת של הכללי

 פעולתה. ולתחום לכנסת נוגענת אינן למזכיר
בספק תישאר לא זאת שבכל כדי אבל

היה. לא מעולם שיחה של כזה תוכן —

פאנאגוליס מות
 פאנאגוליס לפרשת הנחנו לא עדיין

 לישראל, שהגיע היווני לוחם־החופש —
 הבלשים על־ידי ונרצח ליוון הוחזר

מישראל. בדרן באוניה, היווניים
נש זו בפרשה משרד־החוץ של חלקו

 שלנו לשאילתה בתשובה סתום. אר
 אורי לעניין. קשר כל אבן אבא הכחיש
שא לו הציג שלו) הניתוח (ערב אבנרי

נוספת: לה
 שר־ מדברי השר, כבוד : אבנרי אורי
 שהאסיר מסתבר עניין באותו המשטרה

 אל המשטרה על־ידי הובא פאנאגוליס ג׳ורג׳
ש מה נקבע ושם בחיפה, היווני הקונסול

 שקצין־ ובלי המתרגם נוכחות בלי נקבע,
שדובר. מה ידע המשטרה

 שקצין־משטרה במדינת־ישראל יתכן האם
 בלי זר, דיפלומטי נציג לידי אסיר יביא

 מעורב ויהיה נד על יידע שמשרד־החוץ
שהיא. צורה באיזו בכד

ר ש א ה ב : א ן כ פי מה יודע אינני א
 נתרחש זה כי מסתבר ״יתכן״. המלה רוש

 שצריך הנוהל לגבי אולם הנדון. במיקרה
 שמשרדי־ אפשר באמת אם אבדוק להינקט,
 בלי כאלה בנושאים יטפלו אחרים ממשלה

למשרד־החוץ. היזדקקות
ל אבן כשענה דקות, כמה כעבור
 נושא, אותו על שלנו שניה שאילתה

:שוב אבנרי שאל
 להיכנס בלי השר, כבוד אבנרי: אורי

 שנסתיים הזה, הטראגי המיקרה לכל עכשינ
שהובילה האניה סיפון על האיש של במותו

 השר כבוד מוכן האם — ליוון מישראל אוחו
 של לעובי־הקורה שנכנס לאחר עכשיו,
לק יוכל שלא כדי הליכים לנקוט העניין,

 הע־ שאדם דהיינו בעתיד, כזה מיקרה רות
 לא פוליטי מיקלט והמבקש בישראל צנר

 שמשרד־ מבלי בבית־הסוהר להישאר יוכל
כך. על יידע החוץ

 במעמד מוכן, אינני :אבן אבא השר
 מה כל לגופו. העניין על דיעה לחוות זה,

בתשוב שהבטחתי מה הוא לעשות שאוכל
 לא אם לברר — הקודמת השאילתה על תי

 זרה מדינה של באזרח שמדובר שככל רצוי,
 יוכנס שמשרד־החוץ להבטיח זר, באיש או

משר היה לא הפעם שהרי העניינים, למהלך
 אשך עד העניין של הידיעה בתחום כלל די

נסתיים. העניין
יסו לרפורמה הבאנו שבכך נקווה

זה. בשטח המצב של דית

והקונסול ״מצפן״
 הכחיש אחרת לשאילתה בתשובה

שפור הידיעה את וכל מכל אבן אבא
קונסו־ שרות נותנים אין כאילו סמה,

אבן השר
המשתיי בחו״ל ישראל לאזרחי לרי
(הכ קיצוניות שמאלניות לקבוצות כים
וגרוריה). ״מצפן״ לקבוצת וונה

פור הדברים השר, כבוד :אבנרי אורי
 בחוץ־לארץ. גם ישראל משמיצי על־ידי סמו

 שרות לקבל באו שכאשר טענו מהם שניים
 להם אמרו בלונדון, הישראלית מהקונסוליה

 להחזיר להם, הנוגע עניין בכל צריכים, שהם
 השר כבוד אין האם לירושלים. הדברים את

 חומר למשמיצים לתת כדאי שלא סבור
 עצמם את להציג הזדמנות להם שיתן נוסף

פוליטיים? כנרדפים בחו״ל
חיו היא החשובה אבן: אבא השר

 ההזדמנות את מנצל אני כן, על בהחלט. בית
רגליים. לו שאין הסיפור, את להכחיש כדי

בשטחים המצב
הס שלנו אחרת לשאילתה בתשובה

שית לא מדוע ארוכות אבן השר ביר
 האו״ם, ועדת עם פעולה ישראל פה

בשטחים. המצב את לחקור שביקשה
רי רי או ג ב  לנו שאין הנחה, מתוך :א

 המוחזקים, בשטחים מהנעשה להסתיר מה
 ופרשת הזאת הפרשה בגלל ולעומת־זאת,

 מה לנו יש׳ כאילו הרושם נוצר אמנסטי,
רנשם מנצלת הערבית והתעמנלה להסתיר,

יש שעל השר, כבוד סבור לא האם — זה
 אובייקטיבית, בין־לאומית חקירה ליזום ראל

,לאשורן? העובדות את שתקבע
 היושב־ראש, אדוני אכן: אבא השר

ל אשר אחרת. לשאילתה נושא זה לדעתי,
 ראשון היה נציגנו כי הבהרתי, הנדון, נושא

 טענותינו כל את השמיע והוא הנואמים,
 המצב, לגבי האמת את נחשף והשקפנתינו

הופ שלא במהלכים להשתתף רצה לא אולם
ה של ביותר היסודיים הכללים בהם עלו

משפט.

אטום פצצות
 בייחס שאילתה על אבן השיב כאשר

החוזה על לחתום ישראל לאי-הסכמת

פרס השר
 גרעיני, נשק הפצת לאיסור הבינלאומי

הידועים: הדברים על וחזר
 שעם מכיוון השר, כבוד :אבנרי אורי

 במזרח־ נוצר הסובייטית הצבאית ההתערבות
 השר כבוד האם לגמרי, חדש מצב התיכון

ה הבעיות של זו בסוגיה שגס סבור, לא
העמ של מחדש בשקילה צורך יש אטומיות

הישראלית? דה
 ה־ על מסרתי אני : אכן אבא השר

ה השנאל אם אולם, עכשיו, המתקיים דיון
 עליו, שאילתה, או הצעה להציע רוצה נכבד

מיוחדת. שאילתה לנסח לדעתי,

מרון וחנה אבן
 אצל אבן אבא השר ביקר לא מדוע

הס אבן במינכן? כשהיה מרון, חנה

 להימנע ממנו ביקשו שהגרמנים ביר
ביטחון. מטעמי מכך,

 השר כבוד היה כיצד אכגרי: אורי
 — גרמניה ממשלת של הפנייה את מגדיר

כבקשה? או כדרישה כהמלצה,
 של בקשה היתה זו אכן: אבא השר

 שירותי- של התבטאות בתוספת המארחים,
 אלי שנתלוו אנשי־ביטחון אותם הביטחון;

זו. מעצה להתעלם לי יעצו לא

פומפידו נגד הפגנות
 ממשלת פנתה כאילו הכחיש אבן

וביק ישראל אל בשעתו ארצות״הברית
היהו האירגונים על לצוות ממנה שה

 הנשיא נגד מהפגנות להימנע שם דיים
 זה של ביקורו ערב פומפידו, ז׳ורז׳

באמריקה:
 להתייחס בלי השר, כבוד :אכנרי אורי

 במגעים האם ארצות־הברית, ממשלת לפניית
 ה־ ובין בוואשינגטון שלנו השגרירות בין

 ה־ נקטה בארצות־הברית היהודיים אירגוניס
 עריכת לגבי קו שהוא באיזה השגרירות

פומפידו? נגד הפגנות
 והינו היה שלנו הקו :אכן אבא השר
 אינו בארצות־הברית צרפת נשיא שביקור
שגרי של או ישראל ממשלת של מעניינת

ישראל. רות

האמנות איש

 יוסף של פיקנטית תשובה ולבסוף,
 הדברים והתעשיה. המיסחר שר ספיר,

הממו שהיה מי הירשברג, לאשר נגעו
 לאחר- הישראלי. הסרט עידוד על נה

 בית- הקמת בתחום ליועץ נתמנה מכן
אי השר הקולנוע. לאמנות גבוה ספר
אלה. פרטים שר

 הכי־ מה השר, כבוד אכנרי: אורי
 זה, אמנותי לתפקיד זה אדון של שורים

ב פקידותי בתפקיד פעם שכיהן מזה חוץ
? הסרטים שטח

 לשואל מודה אני :ספיר יוסף השר
 זאת לבעיה לבי תשומת את׳ שהעיר הנכבד
 על בתשובה, קיומה. על ידעתי שלא כולה,

הדבר. את אבדוק שאילתתו

ה - לצוז״ל ב ה א ב
 האוויר. בחזית גם החזיתות. בכל נמשכת החיילים הסעת למען סיעתנו מלחמת
 נותנים אין מדוע לשאילתה, נוספת בתשובה שר־הביטחון, את שאלנו בשעתו

 אליו שנפנה ביקש דיין משה במטוסים. הריקים במקומות להשתמש בסיני לחיילים
בכתב. זה בעניין

 מכתב קיבלנו השבוע לרמטכ״ל. הפנייה את העביר ודיין כך, עשינו מאי בראשית
 כלהלן: הרמטכ״ל, מתשובת העתק אלינו המעביר מדיין,

 למקום מביתם ו־א.ע.צ. קבע חיילי להטסת צה״ל ע״י חכורים ארקיע מטוסי
וחזרה. שירותם

 חובה, חיילי גם לטיסה זכאים — יבשתי קשר חוסר עקב — שלמה במרחב
בחודש. אחת פעם

 בהתאם אוטובוסים, שירות באמצעות אורגנה סיני מ/אל חובה חיילי הסעת
לחופשה. היציאה לזכויות
מפק באישור אלא — מסיני חובה חיילי הטסת האוסרת הוראה ניתנה בזמננ

— : הר״מ מהסיבות כתוצאה — דיהם
 חיילים עשרות מצביאת כתוצאה בשדה־התעופה, שקרו ואי־הסדר ההמולה (א)

״טרמפיסטים״.
 המטוס. המראת לפני חיילי־החנבה, בין בכרטיסים, שהחל הסחר־מכר (ב)

צוות של מוגברת ושליטה בסיני, הטיסות לפיקוח צוות הקמת ועקב לאחרונה,
 חיילי־חובה גם להטיס האפשרות וניתנה זו, הוראה שונתה — בשדה־התעופה זה

 במטוס. פנויים מקומות ישנם שבו מיקרה בכל
סיפוקה. על זו, בצורה באה, שלנו דרישה עוד




