
 הביאה וגם שונות, בהאשמות אביה את להאשים כדי
שונים. מיסמכים לי

 שד עדותה פי על כלב מרשיע הייתי ״לא
 היה שלא והוספתי אמרתי, סופר,״ הגברת

 המחשידה ידיעה לפרסם דעתי על כלל עולה
 היטכז הכרתי אותו (שגם מדחי השופט את

כזאת. תלונה על־פי

 ממושכת שיחה שפירא עם דיברתי השלישית בפעם
ב מישרד־המישפטים התחבט תקופה באותה בלישכתו.

 היו תועבה״. ״ספרות האוסר הפלילי החוק סעיף בעיית
 להביא כדי זה סעיף ינצל המישרד כי שרצו אנשים
 מהוות עירום שתמונות בטענה הזה, העולם לאיסור
זה. סעיף פי על עבירה

 לא שפירא, של גישתו לי התבררה שיחה כדי תוך
 ותמו* מוסר מושגי העיתונות, חופש של בסוגייה רק

 ימינו, של המוסרית המהפכה לכל גם אלא נוודעירום,
המתירנית״. ״המהפכה המטופש בשם בינתיים שזכתה

 אז שהיה ששפירא, להיווכח הופתעתי
 למדי, ליברלית גישה כעד הוא ,65 לגיל קרוב
 מפלגת עסקני כין כלתי-מקוכלת שהיא גישה

שלנו. כמימסד קשישים
 זמז וכעבור הכנסת, בדיוני גם זו גישה ייצג שפירא

 בעירום שעסקה (הראשונה, ויתקון ועדת את מינה מה
 להתיר שיש למסקנה הגיעה זו חברתי). בעירום ולא גופני,

שוליים. סייגים כמה תוך עירום, של פירסום כל

 קו־ תקופה אותה בכל היו סיעתנו ובין בינו היחסים
 במימדים שחור חתול בינינו שעבר עד ואדיבים, קרטיים

פנתר. של

 — יהודי״ הוא ״מי על הגדול הוויכוח בעת היה זה
התו מירשם ולחוק השבות לחוק שפירא של התיקון
הלאומית. להשתייכות מובהקת דתית הגדרה שקבע שבים,

 השני, שפירא עם ״קנוניה״ עשה ששפירא אז טענתי
 רב־ יזכה שאם שפירא, חיים משה המנוח מפד״ל ראש
יר העליון ובית־המישפט בעתירתו, שליט בנימין סרן
 החוק ישונה — כיהודים הנוצריה אשתו בני את שום
בית־המישפט. הכרעת את לאל לשים כדי

 מסיעת סודיים מיסמכים הבאתי זאת. הכחיש שפירא
 בסידרה התלהט הוויכוח זה. בכיוון שהצביעו המפד״ל

ושלי. שלו אישיות, הודעות של
 שהוא שפירא, של אופיו מצדדי אחד התגלה זו בתקרית

ולהתרגז. להיעלב הבלתי־רגיל כשרונו :בעוכריו
שק שהוא מדכרי שמשתמע דו נדמה היה

 כמוהו, מאין חדיןש כסיגנון הגיב נעלב, הוא רן.
 לי אמר לא משנתיים, למעלה כמשך ומאז,
ככנסת. כוויכוחים שמי את הזכיר לא וגם שלום,

 כמעט פעמים כמה ברעהו איש נתקלים שהיינו מכיוון
 לא יצר זה ובמסדרונות, במיזנון הכנסת, ישיבת בכל
למדי. מביכים מצבים פעם

מסו מילוליים תימרונים מבצע היה הוויכוחים בעת
בארי משיב בעודו שמי, מאיזכור להימנע כדי בכים
״הוש או ש...״ כאן ״נאמר בנוסח זה כל לטענותי. כות
"כאילו הטענה מעה . . .

 בסיעת הנרגש בדיון שפירא של לדבריו הרקע היה זה
 שפירא הנוכחים. מן רבים הדהימו ואף שהפתיעו המערך,
 טובה מילה אמר לא בסיעתו אחד שאף אז התלונן

 באה כזאת ומילה כשר־המישפטים, הישגיו על אחת
 פינקתי לא (שפירא) ״שאני אבנרי, הכנסת חבר מפי רק

אותו.״
 שפירא, הופתע ההתפטרות לפני שבוע הוויכוח, בעת
 את לשבח. שציין היחידי חבר־הכנסת שהייתי כנראה,
 בצד רבים, בשטחים ליברלי כשר־מישפטים פעולתו
נתיבי־נפט. בפרשת נגדו החמורות טענותי

 מורכב אדם הוא שפירא שמשון שיעקב היא האמת
 רבים שבה בכנסת, לאופיו. פשוטה הגדרה ואין ביותר,

 האנשים כאחד בלט הוא האפורים, עסקני־המפלגות
הבלתי-שיגרתיים.

 עם כעורך־דין, מדבר הוא גדול. נואם הוא אין
 עצבני שיפשוף תוך הדיבור, באמצע ארוכות הפסקות

 למתווכחים בהשיבו רק אפו. גבי על והזזתם מישקפיו של
 משיגרת וחרג לפעמים התלהב לו, היקר מעשה־חקיקה על

הדיבור.
 לא זו. משיגרה היא גם חרגה בנקל להיעלב נטייתו

 למשל: למדי. תמוהות סיבות אלה להיעלבויות היו פעם
 הנוגע עצומה, חשיבות בעל שחוק אמרתי הדיונים באחד

 נגד שניים של ברוב בכנסת להתקבל יכול אזרח, לכל
 רחוק ואינו בתיאוריה, נכון זה שלושה. ונוכחים אחד,

 חשובים חוקים מתקבלים קרובות לעיתים הפרקטיקה. מן
ופחות. חברי־כנסת תריסר בנוכחות
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לעזאזל שעיר־
הת בדבר ראש־הממשלה הודעת על בדיון

 את אמרנו שפירא שמשון יעקוב השר פטרות
:הבאים הדברים

 את שפכו ידי לא :לאמר יכול אני ז אמרי אורי
הזה. הדם

שפירא, שמשון יעקב של להתפטרותו חיכיתי לא
 על הופעתי החסרונות. בצד מעלותיו את להזכיר כדי

 המעלות מאזן את לערוך וניסיתי שבוע, לפני זה דוכן
הוגנת. בצורה אותם, רואה שאני כפי והחסרונות,

פי לא אני כי אובייקטיבית, היא גישתי
 ובפי השנים, במשה שפירא השר את נקתי
 הוא — המערך־ כישיבת אתמול אמר שהוא

אותי. פינק לא

שפירא גול שנירא
 הנורא העוול נגד באומץ־לב שקם שפירא, את ראיתי

 עולמו לקנות אדם יכול אם סובלן. ורצח הסגרת של
אז. זאת עשה הוא אחת, בשעה

 במדינתנו, לחוקי-החירום מקום שאין שאמר שפירא
הספיק. שלא וחבל ללא־היכר, לשנותם או לבטלם הבטיח

 בן־גוריון, של נערי־החצר בקבוצת שלחם שפירא
הדמוקרטיה. על ואיימו השתוללו כאשר

קרית־חברון. הרחבת בעד להצביע שסירב שפירא
 רובם חדשים, חוקים שלל לכנסת שהביא שפירא

מתקדמים. המכריע
 עצמו, של הצעת־חוק וביטל בכנסת שקם שפירא

כללית. ביקורת עליו נמתחה כאשר
 ואנאכ- ברבריים חוקים בביטול בגלוי שתמך שפירא
 ודומני הומוסכסואליים, יחסים איסור כגון רוניסטיים,

הפלות. איסור גם
 הערבים של מעמדם את להסדיר שהתחיל שפירא

ועוד. ועוד הישראלית. בחברה
 שהחיל החוק את שהביא שפירא את גם ראיתי

 יהודי״ ״מיהו ההגדרה על הדתית הכפייה עקרונות את
השבות. בחוק

 לסחטנות לכניעה פעם לא סיעתו את שהביא שפירא
האומה״. ״שלימות בשם הדתית

 שהביאו בכנסת, התפרצויות־זעס לו שהיו שפירא
ביטוי. של להגזמות

 לממשלה. בלתי־שקולות עצות פעם לא שנתן שפירא
 כשר־ חיוכי. הוא זה מאזן שד הסד־הבל

 רוב על עלה הוא ובחכר-הממשלה המישפטים
חבריו.

השלום, ענייני את משפרת איננה מתפקידו הליכתו
 את לחולל הסיכויים פחתו הדמוקרטיה. ענייני את ולא

סיעתי. שוקדת שעליהן הליברליות, הרפורמות

ד 13״ ס ו י
 שר־המשם- את שיבחתי שעבר בשבוע נאומי בסיכום

 מוטעה למעשה האחריות את עצמו על שקיבל על טים,
 המסקנה, את להסיק לו השארתי בכוונה אך מישרדו. של
להתפטר. הוא צריך אם השאלה על בעצמי עניתי ולא

מעשה מכובד, מעשה שפירא חבר־הכנסת עשה עכשיו

אישיות. ואינטריגות אישיות
 חלק מצד באה שפירא השר נגד הפרועה ההסתה

 זוהי — בשמו לילד נקרא אם עצמו. שלו ממפלגתו
 רפ״י־לשעבר״ של ״המאפיה לה לקרוא שאפשר קבוצה
מיפלגת־העבודה. בתוך

נחשים. מאורת הפכה המיפלגה
 ולהטיל — הראי את לשבור והולכים באים עכשיו

 אלה ״אמצעי־התקשורת״. על העיתונות, על האשמה את
אשמים. תמיד הם

״המאפיה״, אנחנו אס ז סורקים מרדכי
״מאפ על שמדבר מי ומושחת. תחתון עולם אתה
 קומץ עם קבור אתה לך. תתבייש מנוול. ! יה״

בארץ. שערוריות
 כאשר דברי. את מתקן אני ז אבנרי אורי

ל התכוונתי לא ״מאפיה״, אמרתי כ רפ״י־ אנשי ל
מאד. מטויימיס לחוגים מתכוון אני לשעבר.

 אתה גדול, צדיק אתה ז סורקים מרדכי
!מלוכלך כולך ! כופר

 ברשות מבקש, אני זר: מרדכי חיי״ר
 המילה את גס הפרוטוקול מן למחוק שניכם,
 שמעל נאה לא ״מאפיה״. המילה את וגם ״מנוול״

אלה. מלים ייאמרו זה דוכן
היושב־ אדוני הכבוד, כל :אכנרי אורי

 לא :יודעים כולנו אבל במלים. נאחד איני ראש.
 כולנו זה. במיקרה הכובע בוער שלי הראש על

 השמצה של מטע השנים במשך ניהל מי יודעים
ובמפ לעיתונות, ומחוץ בעיתונות חסרת־תקדים

 אין בא. זה מניין יודעים כולנו העבודה. לגת
הדברים. את לטשטש צורך

ם וגולדה שפירא שיבי ם מק או לנ

 מזה באן המשתוללת צביעות, שד האורגיה
 מיטתו? אינני — מפדגת־העכודה בתור יומיים

כה. עצמי את
הציבור. של והאחדה הכבוד מן הרבה לו שהחזיר

 ממדרגה ממלכתי ערף כעל תקדים זהו
ירכו: בן אחריו. רכים שילכו והלוואי ; ראשונה
באולם). (צחוק

 הציבו־ האחריות היכן הממלכתית, האחריות היכן אבל
 פיתחת״ :כמו ולמישגים לטעויות למחדלים, רית־האישית

 המסחר על לדבר שלא ורד, האווירית, התעשיה רפיח,
באלה? וכיוצא בעתיקות,

 שחכר-הבנסת החמורה, ההרגשה לי יש
זו. כפרשה לעזאזל שעיר הפד שפירא
 נפט, נתיבי פרשת של אחד לספיח אחראי היה הוא

 נתיבי בפרשת שנתגלו לתהומות האחראי הוא לא אבל
לתוכו: הסתכל כאשר התחלחל שהעם נפט,

!הציבור כספי של המשווע הביזבוז
 חשבון על פרוטקציונרים של הקלה ההתעשרות

;הרבים חשבון על המעטים של הציבור,
 הדורס ושחצני, שתלטני מעמד־אדונים של היווצרותו

גאווה! ברגל החוק את
 שחור הון בין והעניים, העשירים בין המשווע הפער

שחורה. ועבודה
זו. כפרשה מבהילה בצורה נתגלה זה בל

 יותר כאחריות נושא שפירא השר אין זה בבל
 רקע על להתפטר צריך מישהו אם מאחרים.

 שפירא, השר זה אין ״נתיכי־נפט״, פרשת
ראשה. — וכראשה כולה, הממשלה אלא

!״מלוניו !נופו !״מנוזל
 מלחמת רקע על באה זו התפטרות היושב־ראש, אדוני

מיפלגת־השלטון. בתוך * הדיאדוכים  והאישית הפוליטית הריקמה מתפוררת
שינאות של ג׳ונגד נוצר המפלגה; צמרת של

 מוק־ אלכסנדר צבא של האלופים בין מלחמת־האחיס •
ביניהם. הממלכה חלוקת תוך מותו, אחרי דון,

!מיד ־ חדש שדמישפטים
 מיפלגת־העבודה בתוך זה מצב היושב־ראש, אדוני

 למלא המפלגה של באי־יכולתה חומרתו במלוא מתגלה,
המתפטר. השר של מקומו את מייד

 שר־ שיתמנה עד חודשים שיעברו אומרת השמועה
וקבוע. חדש אמיתי, משפטים

בתקו לחקיקה האחראי יהיה מי בלתי־נסבל. דבר זהו
 ויתווכח עליהן ידון לכנסת, הצעות־חוק יביא מי ? זו פה

? עליהן
 ועתירת־ גדולה מפלגה שד אומללות זוהי
יו תוך — מייד להכיא יבולה שאינה שילטון,

משלה. מתאים מועמד — שלושה מיים
 לתפקיד שהמועמדים אנו יודעים דבר, של בסופו

לה מוכרח שר־ד,משפטים כי מועטים, הם שר־המשפטים
 יש משפטנים כמה אחרת. להיות יכול לא משפטן. יות

הזאת? בסיעה לכם
 יהיה זכרוני (אמנון) אולי :הורוכיץ יגאל

? לקואליציה תצטרף אס שר־המשפטים
 בממשלה להורוביץ): (פונה מאיר גולדה

!שלנו לא ע״מ, של
לא אבל רע, לא מועמד הוא :אכנרי אורי

 לקואליציה. זה בגלל נצטרף
להסתובב צורך שום ואין מעטים שלכם המועמדים

חדש! שר־משפטים תמנו לדייסה. מסביב
? לך נוגע זה מה :קורן דויד
כחבר־כנסת, מודאג, אני :אכנרי אורי
 פקק ייתכן לא הפרלמנטרי: הממשל לתקינות
 היחידי השר שזהו ייתכן שר־המשפטיס. בתפקיד

 שאינו מי איש־מקצוע. להיות שחייב בממשלה
 הצעות- ולהביא לכנסת לבוא יכול אינו משפטן
 שעוד הוויכוח גס מתוכן יתרוקן אחרת — חוקים
חוקים. על במליאה קייס

 שר־מיש־ להציע הממשלה מן תוכע אני
:היותר ל-ל שבוע־שכועיים, תוך חדש פטים
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