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 ,260134 טלפון ,12 קרליבד רחוב חל־אביב. והפינהלה: התערבת
 בע״ם, החדש״ ״הדסוס • עולמפרם פברקי: פעו ♦ 136 תזרדואר

 צינקוגרפיה גלוסות: ♦ בע״ם גר הסעה: • בדאביגחר רח׳ ת״א,
בעיט. הזד, העולם :הפו׳ל ♦ אבנרי אורי הראשי: העורך ♦ בע׳ם כספי

 הרשמי אישורו את השבוע מצא הזה העולם של — מאוד ועצוב — חשוכ סקופ
כללית. לסנסציה. וגרם הכנסת במת מעל

 את נשאה היא רבים. שזיעזעה כתבה )1655 הזה (העולם פרסמנו שבועיים לפני
 אורי של אחת משאילתה כולה מורכבת והיתה הלובי?״, המטוס את בזז ״מי הכותרת
אבנרי.

 לפרטן צורך שאין בדרכים במערכת שנתקבל סודי, מידע על התבססה השאילתה
 יגיע שהמידע דאגו צה״ל, ולטוהר לביטחון החרדים פטריוטיים, שצעירים לומר די כאן.

הדברים. את לפרסם תפחד שלא בטוחים היו שלגביה האחת המערכת אל
 ומאבק- ,הלובי המטוס בפרשת הזה העולם של האמיצה שעמדתו לי נדמה (בכלל,

 אנשים בקרב דווקא אהדה לנו הנחילו פרשה, באותה בכנסת אבנרי אורי של היחיד
 סבורים הם צד,״ל. של המסולף לפולחן מתנגדים כאלה אנשים ביטחון. לענייני הקרובים
 לו הדואגים מצד מתמיד ולפיקוח מתמדת, לביקורת זקוק אחר, מוסד כל כמו שצה״ל,
המוסדית), ולרמתו
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 בכנסת דיין משה קם — השאילתה שהוגשה אחרי משבוע פחות — שעבר כשבוע

 בכנסת. נדירה שהיא התשובה, מתן של המהירות את לשבח לציין יש עליה. להשיב כדי
 כדאי היה ולא הדברים את פירסמנו שכבר מאחר במהירות, להשיב שכדאי דיין סבר אולי

רשמי. מענה ללא להשאירם
 אבנרי, של שאלותיו הנה

השר: ותשובות
.0292 מס׳ שאילתה

ל השר מכבוד אבקש
: השיבני

 גוויות עם יחד האם )1(
ב או הלובי, המטוס חללי
 למישפ־ הוחזרו מהם, נפרד
לשילטו־ או הקורבנות חות
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 שהקורבנות המדינות נות
האי החפצים אזרחיה, היו

 הפרטי רכושם שהיו שיים
 שעו־ כמו, הקורבנות, של

תכשי כסף, שטרות ני־יד,
 וחפצי־ערך יהלומים טים,

? שהם כל אחרים
ל הוחזרו לא אם )2(

ל או הקורבנות משפחות
כמפו החפצים מדינותיהם

 נעשה לא מדוע לעיל, רט
? הדבר

ה לשר ידוע האם )3(
 בהם מיקרים היו כי ביטחון
 של אישיים חפצים נלקחו

 על־ הלובי המטוס קורבנות
מוסמ היו שלא אנשים ידי
לכך? כים
בידי ממש יש האם )4(
 קדישא החברה שאנשי עה
ל שתפקידם צד,״ל, של

 ואת הגוויות את אסוף
 לא הקורבנות, של רכושם

למ הגיעו כאשר — מצאו
 — המטוס התרסק בו קום
ה החפצים מרבית את

ובי החללים, של אישיים
ה שלהם, שעוני־יד ניהם
 והתכשיטים שלהם כסף
קור בין שהיו הנשים של

הלובי? המטוס בנות
 נערכה האם המטוס, קורבנות של האישיים חפציהם נאספו ולא נמצאו לא אם )5(
 בהתרסקות אבד הנ״ל הפרטי הרכוש אם לבדוק על־מנת חקירה שהוא כל גורם בידי

לכד? מוסמכים היו שלא אנשים בידי נלקח או המטוס,
 שנמצא או כחוק, שלא שלקחו אנשים שלטונות־הביטחון בידי נתפסו האם )6(

? הלובי המטוס לחללי שייך שהיה רכוש כחוק, שלא בידיהם
 ברכוש כחוק, שלא שהחזיק או כחוק, שלא שנטל על לדין שהוא מי הועמד האם )7(

המטוס? לחללי שייך שהיה
 שלא שנטלו אלה נגד אחרים, או מישפטיים תהליכים, שהם איזה ננקטו האם )8(
המטוס? משברי חפצי-ערך כחוק
 בשטרות־ אנשים שילמו המטוס, הפלת שאחרי בימים כי לשר־הביטחון ידוע האם )9(
בסיני? השק״ם של בקנטינות מיצדכים רכישות תמורת זרות מדינות של כסף

:דיין משה שר־הכטחץ תשובת
 על צה״ל יחידת של שאוירה הופקדה המטוס נפילת לאחר מיד —'5 ,2 ,1 לשאלות

 בשברים לגעת שלא הוראה ניתנה כמו־כן בשטח. פזורים שהיו והחפצים המטוס שברי
 מאז וסדירה רצופה שמירה בו ומקיימים השטח, גודר יותר מאוחד בשלב ובחפצים.

 בשלב צבאית. יחידה על־ידי מסודר באורח נאספו האישיים החפצים המטוס. נפילת
 לשלטונות הגופות, ועל בשטח פזורים שנמצאו האישיים, החפצים הועברו יותר מאוחר

האדום. הצלב באמצעות המצריים,
נכונה. אינה הידיעה — 4 לשאלה
 מתוך פריטים לקחת נסיח של מיקרים ארבעה על ידוע — 8 ,7 ,6 ,3 לשאלות

לדין. והועמדו שלקחו, הפריטים את החיילים החזירו מהמיקרים אחד בכל המטוס. שברי
 כסאות. ריפוד כמו משברי-המטוס, פריטים לקיחת על לדין הועמדו חיילים שלושה

 מחבוש ימי 21ל־ נידון ושלישי בדרגה הורד שני חייל מחבוש, ימי 24ל־ נדון אחד חייל
 נובע. ועט צעצועים תיק לקיחת על לדין הועמד רביעי חייל חודשים. 3ל־ על־תנאי

לטוראי. רב״ט מדרגת בדרגה להורדה נדון החייל

)1855( הזה" ב״העולם הסקופ

לא. — 9 לשאלה
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