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 ב־ ״חסמבה במאמר שבועיים, לפני
 דרד־ ד״זכרתי ),2005 הזה (העולנז כנסת,״

 ׳1971 בדצמבר בכנסת שנשאתי נאום אגב
 ב־ .והפשיעה האלימות תופעות על בדיון
 הד פושעים, של רשימה הגשתי זה נאום
 על כנופיות־הפשע השתלטות מפני הרתי

 מישרד* צמרת להחלפת וקראתי הארץ,
עצמה. והמישטרה המישטרה
 די' אל התייחסו קוראים שכמה חוששני

 לאחר' התפארות־שווא כאל הזה איזכור
 דיווחה לא שהעיתונות מהדגם מעשה,
 אלא כלל, הזה הנאום על הימים באותם
אבנרי...״ אורי ח״ב דיבר ״כן בנוסח
 שלנו, פרלמנטריות יוזמות הרבה כמו
 כתוצאה אדישות. של בחומה זו גם נתקלה

שהצי לפני נוספות שנים חמש חלפו מכך
 בעולם ההתפתחות חומרת על עמד בור

 כמדי פי המצב החמיר ובינתיים — הפשע
וכפה•

 המידע עיקר ני לגלות, כבר אפשר היום
המפור (והרשימות נאום באותו שמסרתי

 לאולם מחוץ לאחר־מכן שהגשתי יותר, טות
מתוסכ קציני־מישטרה מפי בא המליאה)

 כיום) יודעים שהם אז(כשם ידעו הם לים,
 אך בשטח, הפועלות הכנופיות זהות את

ב הליקויים ביגלל לחסלן מסוגלים אינם
 בה, המנהיגות חוסר המישטרה, פעולת
 מיש־ לעבודה הדרושים האמצעים היעדר
 המידע של אחר חלק ועוד. מודרנית, טרתית

 של פליליים לעניינים הכתבים מידי בא
 באופן זו בבעייה העוסקים הזה, העולם

ושוטף. מיקצועי
■ ■ י ■ י י

 קטעים כמה כאן להביא בדאי אולי
 ,1971 בדצמבר 28ב־ שנשאתי הנאום מן

 801 בעמודים הכנסת בדברי והמופיע
והלאה.

 כוח — הזה (העולם אכנרי אורי
:חדש)

 אגי נכבדה. כנסת היושב־ראש, אדוני
 הדרל על אכזבה של רגש לבטא מוכרח

הזה. הוויכוח בה שמתנהל
 נוכח הזדעקות של רגש אותו הוליד

 כאשר ברחובותינו, המשתוללת הבריונות
 ללכת חוששים שחם טוענים ונערות נערים

 גל כאשר תל־אביב, בצפון ברחובות
 באים אנחנו ופה וגואה, עולה הפשיעה
פסי סוציולוגיה, בפילוסופיה, ועוסקים
ה כאילו טובים, דברים והרבה כולוגיה
מחפ אגו בעוד מופשטת, בבעייה מדובר

 של למימדים שהגיע לעניין תרופה שים
חירום.
 נשרפה חודש לפגי היושב-ראש. כבוד
 בגלל נעצר לא עדיין איש עיתוני. מערכת
 המישטרה שחוקרי אף הזה, הפשע ביצוע

 הדריך ומי ביצע מי יודעים שהם סבורים
 ארוכה לשורה מצטרף הדבר המעשה. את
ש ואלימות הצתה שוד, רצח, מעשי של

 האחרונים, בחודשים הארץ ברחבי בוצעו
 יודעת ולדעתי בעוונם, הורשע לא ואיש

אותו. עשה מי מהם אחד כל על המישטרה
 ואני, חברי ביצענו, הזה המעשה בגלל
 המישטרה. לחקירת מקבילה משלנו, חקירה
ה הפשיעה של מקיף סקר מעין ערכנו

 מוכרח ואני זה, ברגע והפוליטית פלילית
 ועולה מחרידה שנתגלתה שהתמונה לומר

 ביותר, הכבדים חששותינו על בהרבה
בשטח העוסקים עיתונאים זאת בכל ואנחנו

בשבוע. שבוע מדי זה
 שגם חושב ואני אליה, שבאנו המסקנה
 שבגוש־דן היא לה, שותפה המישטרה

 של כנופיות שמונה כרגע פועלים בלבד
 שבזי, הכרם, בת־ים, כנופיית :והן פשיעה,

 יפו, נווד,־שאנן, רמת־ישראל, התיקווה,
 מסויי־ ,במידה היא׳ החלוקה פרדס־כץ.

גיאוגרפית. מת,
 של שמות עשרות כמה שלפני בניירות

 ידועים הם וחבריהן. האלה הכנופיות ראשי
 בוחל אינו האלה הכנופיות מן חלק היטב.
 בדם רצח לבצע עת בכל מוכנים ברצח.

 מודיעים, לחסל כדי פשע, ביצוע לשם קר,
ה על נוסף הדדיים. חשבונות מתוך וגם

 היווצרות של בשלב נמצאת האלה כנופיות
 כנופיה ביניהן חדשות, כנופיות של שורה

עליה• אעמוד שעוד בירושלים
 האלימות תופעות מתרחבת זאת עם יחד

ב רבים בשטחים ההמונית והבריונות
 ובכל באולם־הקולנוע ברחוב, — ארץ

 במספרים אנשים מתאספים ששם מקום
 המישט־ במועדוני־הלילה. בעיקר גדולים,

 חסרת־אונים והיא זאת, כל יודעת רה
התופעה. לבלימת
ה מעולם עובדות כמה לכנסת אספר
 מה על ברורה תמונה לצייר כדי פשיעה,

 ראשית, עינינו. לנגד זה ברגע שמתרחש
 ובחוגי המישטרה בחוגי הידועה פרשה
 רצח זהו קפליצקי. כרצח התחתון העולם

 קבוצות שתי בין מילחמה רקע על שבוצע
 המסוכנת החבורה בין — גנגסטרים של

רוצחים חבורת זה, ברגע בארץ ביותר

מעז־ חקירה ואני, חברי ביאיניו, הזר; המעשה כגלל
ה לגי, ל  מקיף סקר מעין ערכוו רה.1־1ר;ו;״ לחקירו: מאיי
 מוכרח ואני זה ברמי והכוליטית הפלילית הפשיעה של

 ועולה ידה מחר לצערנו, היא, שנהולתה שהתמונה לומר
 מה על הרכה כיותר, הכינד־ם חשש־תינו על גהרבה

את בכל ואיחנו שידענו, ח העוסקים עתונאים ז ט ש  זה נ
בשבוע. שבוע מדי

 המשטרה שגס חושב ואוי אליה. שבאנו המסקנה
 שמונה כריע פועלים כלבך דן שכגוש היא־ לה, שותפה
הן: פשיעה, של כנופיות  ישבזי, הכרם, בת־ים, כנופיית ו

הח פרדס־כץ. יפו. ניוה־שאגן, ומת־ישראל. התקווה,
גיאוגרפית. מסויימת, במידה היא, לוקה

הכנו ראשי של שמות עשרות כמה שלפני בניירות
ם וחבדיהן. האלה פיות  הרנוסייות נין חלק היטב. ידועים ה

ח לבצע עת בכל מוכנים ברצח. בוחל אינו האלה צ ו

דן גוש כנופיות פירוט
פה־אחד דחתה הכנסת

 ;שבראשה בת־ים,״ ״כנופיית בשם הידועה
 ידועים אחרים, פושעים של ושורה פז אבי

 המורכבת שנייה, כנופיה לבין — היטב
 קם־ עודד בגון ידועות, דמויות מכמה
שנרצה. ליצקי
הקבו שתי חברי שבין בכך התחיל זה
 ב־ ביפו, במועדון־לילה ריב פרץ צות

 שילם לא שמישהו זה רקע על אריאנה,
ב ופתחו החוצה יצאו הם החשבונות. את

 לקחת כדי למכוניתו רץ אחד אלימות.
 ונפתחה ברחו האחרים בשני. ולירות אקדח

 פושעים, של קבוצות שתי בין מילחמה
 הימים את רבה במידה המזכירה מילחמה

.30ה־ בשנות שיקאגו של האלימים
 הכנופיה חברי נתקלו ימים כמה כעבור

 עקבו הם השנייה. הכנופיה בחברי האחת
 בכרם־ מסויים במקום אותם מצאו אחריהם,
 ידועים, שחבריה אחת, וקבוצה התימנים,

 והרגה הזה במקום חדר לתוך באש פתחה
 קרו־ ,במקום שנכחה האשה קפליצקי. את

ה מן אחרת ידועה דמות של בת־משפחה
 שני בחזרה. בנראה ירתה התחתון, עולם

 מהחדר, ברחו בחדר שהיו מאלה אנשים
 היה כבר חזרו וכאשר חם נשק הביאו

נפטר. לבית־ד,חולים ובדרך פצוע קפליצקי

ה האנשים כל על יודעת המישטרד,
 היה מי יודעת הזאת, בפרשה מעורבים

בחדר.
 לספר יכול הייתי היושב־ראש, אדוני
 בהם. מלאה הארץ לרוב. כאלה סיפורים
 פשיעה של תמונה לתת כדי אותם סיפרתי

 ובראשם פה, אנשים כמה בארץ. חדשה
 אולם בסטטיסטיקות, הפליגו שר־המישטרה,

 הזה. המצב את מראה הסטטיסטיקה אין
 היא הפשיעה בכמות העלייה שלא מפני

 הוא שקרה מה פה. שקרה המהותי הדבר
הפשיעה. במהות שינוי

 פשיעה בעיקרה היתד, בארץ הפשיעה
 היהודים על אומרים בכלל, בלתי־אלימה.

 במידה כולו, ובעולם בלתי־אלים, עם שהם
 בלתי- פשיעה זו היתד, פשעו, שיהודים

ה הפשיעה לאחרונה חדרה לארץ אלימה.
 היטב, מזמינות אלימות, כנופיות אלימה•
 מראש ביודען פישעיהן, את לבצע יוצאות

 יהיה שכדאי במצב להיות עלולות שהן
לרצוח. להן
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 נאום באותו כבר :פיל,אנטי פרט
 מוסרארה, בשכונת הכנופייה את גיליתי

 אולמרט, אהוד ח״כ עתה השיג שבעזרתה
מר כה פירסומת שנים, חמש של באיחור
הפרוטוקול: הנה עישה.

בק אחד משפט אוסיף :אגנרי אורי
 לה עדים שאנחנו מדאיגה תופעה עם שר

בירושלים.
 פשע, של חדשה כנופיה והולכת נוצרת
 ל״פנת־ קשורים שהיו משרידים מורכבת

השחורים״. רים
 מפניה להזהיר רוצה שאני תופעה יש
פולי דגלים לוקחים היום :הזה הדוכן מעל
 דברים להצדיק על־מנת משומשים, טיים
 ולא פוליטיקה עם לא קשר שום להם שאיו

סוציא צודקת, מילחמה שהיא איזו עם
ביריונות־לשמה. זוהי אלא אחרת׳ או לית

 שזה סבור ואני — להזהיר רוצה אני
 שמתוך המגמה, מפני — להיאמר מוכרח

ה של ולבעיות סוציאליים למתחים זיקה
 שהוא דבר להצדיק באים והחברה מדינה

אידיאולוגיה ושום — פשוטו־כמשמעו פשע

ח אבנר•(העולם אזר• ו כ - ה ש) הז :חד
ה שום לי אין ם. אני ליושב-ראש. טענ ת מסיי  הצעו

ם נגיע כאשד ספווטות״אביא ם הוויכוח. לסיכו  אולי אול
ם בקשר אחד משפט אוסיף חנו מדאיגה תופעה ע  שאנ
שה כנופיה והולכת נוצרת באשר בירושלים, לה עדים  הד

 ל״כנתרים קשורים שהיו משרידים מורכבת פשע, של
ה שאני תופעה יש השוזורים״. צ ה להזהיר מ  מעל מפני

ם פוליטיים דגלים לוקחים היום הזה: הדוכן שי מ שו  מ
ם שאין דברים להצדיק עלימנוז א קשר שום לה  עם ל

א איזו עם ולא פוליטיקה ה שהי חמ א־ ,צודקת מל צי  סו
דוצה אגי לשמה. בריונות זוהי אלא אחרת, או לית

רדה מוס כנופיית גילוי
נגד היה שוסטק

 לא דתית, ולא קומוניסטית לא פוליטית,
 אינה אנטי־דתית, ולא אנטי־קומוניסטית

 כלשהו אליבי לשמש צריכה ואינה יכולה
כזאת. לפשיעה
 חמור לדעתי המצב היושב־ראש, כבוד
 של למימדים הגיע שהוא חושב אני ביותר.

להו שתוכל הדרך על עלינו מצב־חירום.
האמרי למציאות למדי קצר זמן תוך ביל

 אנשים פוחדים שם מחרידה. שד,יא קאית,
 בלי בבית להיות פוחדים לרחוב. לצאת

 שזכו מיוחדים מנעולים בדלת שיתקינו
המישטרה. באישור

 ובוודאי שיגרתיים, באמצעים צורך אין
באמצ צורך יש שיגרתיים בוויכוחים לא

 אציע ואני לשעת־חירום, מייוחדים עים
הזה. לוויכוח בסיכום זו ברוח הצעות כמד,

1■ ■ ■ !
 היחידי הח״ב :שני פיקאנטי פרט

 חברו דווקא היה ויכוח באותו נגדי שקם
 אליעזר ח״כ — אולמרט אהוד של ומנהיגו
שוסטק.

 כאשר בוויכוח, מגוחך אינטרמצו היה
 לפי ואמר, אחרי, מייד לנאום קם שוסטק

:הפרוטוקול
 שקיימת חושב אני : שוסטק אליעזר

בסי נכבדים גורמים של פשוטה קנוניה
 לחבר- ,חמורי לתת העבודה, מיפלגת עת

--------אבנרי הכנסת
שות מאיר גולדה ד,אם :אכנרי אורי

ז הזאת לקנוניה פה
ת-------,:שופטי אליעזר ו פ י ד ע ב

 והש־ התקפותיו בגלל וזאת הופעותיו, של
דיין. על מצותיו

 חבר- מגוחך׳ זה כמה אכנרי: אורי
!שוסטק הכנסת

סי של רוחב־הלב :שוסטק אליעזר
אב חבר־חכנסת כלפי מיפלגת־העבודה עת
להס אין להופעותיו, עדיפות במתן ניי

 תמורה ומתן קנוניה על־ידי אלא בירה
 השר את מדי־פעם מאשים שהוא זה על

החפירות בגלל במעמדו, ומחבל דיין משה

השר. של הארכיאולוגיות
■ ! ■ ! ■  הצעת־ את הצעתי הוויכוח כסיכום

:הבאה ההחלטה
ה את מציעה סיעתי אכנרי: אורי

דלהלן: סיכום
תופ שהתפשטות קובעת הכנסת )1(

 הגיעה האלימה והפשיעה הבריונות עות
 היערכות המחייב מצב־חירום, של למימדים

 על לשמירה האחראים הגופים של חדשה
 עקרונות את להפר בלי הציבור, שלום

הדמוקרטי. והמישטר מדינודהחוק
 היערכות שבמיסגרת קובעת הכנסת )2(

 מרחיקי־לכת שינויים דרושים זו חדשה
השאר: וכין המישטרה, ובתיפקוד במיבנה

הכס המשאבים של ניכרת הגברה א.
 ג־ למילחמה המוקדשים והאנושיים פיים

 הפלילית ובפשיעה גילוייה כל על ביריונות
והפוליטית.

 בלתי־ מתפקידים המישטרה שיחדור ב.
 בהגנה במישרין קשורים שאינם חיוניים,

הציבור. שלום על
והשוט הקצינים משכורת העלאת ג.
 אישי כושר בעלי כוחות משיכת לשם רים,

המישטרה. לשירות מעולה ומיקצועי
 המישטרתית הצמרת מתכונת ריענון ד.

הבכירה.
 חיזוק לשם המישטרד, ציוד חידוש ח.

בפשע. למילחמה החדיש המיכשור מערכת
 לתיגבור ציבוריים בוחות-עזר גיוס ו.

בנקודות־תורפח. המישטרה
 מצטיינים כוחות של מהיר קידום ז.

המישטרה. בשורות
נמ צעדים לנקיטת קוראת הכנסת )3(

 והעמדתם- לגילויים החוק, במיסגרת רצים
 כביכול, פוליטיים אירגוני־פשיעד, של לדין

באלימות. ובאיומים באלימות העוסקים
 לבל לאנשי־ציבור קוראת הכנסת )4(

 העולם מן ידועות דמויות עם יתרועעו
 המישטרה לפעולות יפריעו ולבל התחתון,

והאלימות. הפשיעה נגד
פעו לשתף לציבור קוראת הכנסת )5(
 למישט־ עדות ולמסור המישטרה, עם לה
המתרח וביריזנות פשיעה מיקרי .על רה

בנוכחותם. שים
 תיב־ צוות להקמת קוראת הכנסת )6(
ה למיקצועות מומחים בהשתתפות נון,

 ארובת־ פעולה תוכנית להתוויית שונים.
הפסי החברתיים, השורשים לעקירת טווח

תופ של והסיבתיים הכלכליים כולוגיים,
והביריונות. הפשיעה עות

 לי נדמה הצעת־הסיכום. נוסח כאן עד
 אז, במו כיום נכון מסעיפיה אחד שכל

יותר. עוד ואולי
 — נתקבלה״ ״לא זו הצעת־החלטה אולם

 ).955 (עמוד הכנסת בדברי שמצויין בפי
 שהצביע היחידי הייתי שאגי היא האמת
 החלטה הכנסת קיבלה זאת תחת בעדה.
 תוכן מכל וריקה מליצות, מלאת נבובה,
?!עשי.

■ ■1 ■1 י
 בין ההבדל מה :לשאול כאן אפשר

בכנ הנוכחית הפעילות לבין אז, פעולתנו
חסנזבה? לעלילות השוויתי שאותה סת,

מישורים. בכמה הוא ההבדל
המתח בלשים, פני העמדנו לא ראשית,

 עניין סביב ערכנו לא המישטרה• עם רים
 אפילו פירסומת־עצמית. של פסטיבל זד,

 ),1792( הזה בהעולס שלי השבועי בדיווח
בקצרה. רק הזה הנאום את הזכרתי
לנצ מכדי מדי, רציני לנו ניראה הדבר

תעלולי־פירסומת. לשם לו
 עצמה תהפוך שהכנסת הצענו לא שנית,

 אך־ שאמרנו מה אמרנו שנייה. למישטרה
 הבעייה, חומרת על להצביע כדי ורק

 המסקנה את מכך להסיק לכנסת והצענו
 בהצעת־ שהגדרנו זו הנכונה, הפרלמנטרית

 עדינה. פרלמנטרית בשפה שלנו, ד,החלטה
 של פירושה מה הבינו חברי־הכנסת כל

 ודד שר־המישטרה את להחליף זו: הצעה
אנ בידי המישטרד, את ולמסור מפכ״ל,

ש וכוח־הכרעה, כדשר־מנהיגות בעלי שים
חדש. דף יפתחו

 ער אינם הנוכחית בכנסת תסמכו! אנשי
 את מלהתקיף מאד נזהרו הם כך. שים

 עימם בשיתוף־פעולה ופעלו והשר, המפכ״ל
ובפירסומת. בשבחים בעזרתם לזכות בדי

נש הראשונה, ההיסטריה שחלפה אחרי
לפעו חוזרות הכנופיות כנו, על הכל אר

ה מן ירדו חברי־הכנסת השיגרתית, לתן
 על המופקדת במערכת שינוי ושום סוס,

הושג. לא בפשיעה המילחמה


