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שאילתות
 בגין. מנחם מר שר־המישפטים, :ל ^
אזרח. אבנרי, אורי־ :מאת ץ}

 אהרון דופרופסור היועץ־המישפטי־לממשלה, כי נמסר
 אבא חבו־-הכנסת את לדין להעמיד שלא החליט ברק,
 ב־ שלו בחשבונות-הבגקים הקשורות הפעולות על אבן,

חדל.
 החליט שהוא ברק הפרופסור הודיע לכך כהנמקה

 בסוברו בתום־לב, שפעל אבן מר של לטענתו להאמין
 בו, וולעסוק בחדל זר במטבע להחזיק חוקי היתר לו שיש

 כזה. היתר של לקיומו הוכחה כל להביא הצליח לא כי אף
הן: שאלותי

 לקבל היועץ-המישפטי-לממשלה את הביא מה )1(
 תחת אבן, חבר־הכנסת של תום־ליבו את לשפוט עצמו על

 ■כזאת, החלטה לקבל לבית־המישפט ׳ולאפשר לדין להעמידו
ז הבילעדי לש״פטו הדברים מטבע המסורה

 לממשלה המ״שפטי היועץ של שיקוליו עולים האם )2(
 לאה הזוג בפרשת שיקוליו עם אחד בקנה אבן בפרשת

רביו? ויצחק
 מקור מהו שלילית, השנייה לשאלה התשובה אם )3(

המיקרים? בשני הטיפול בץ הפער

 הצעות על דובר השאר בין שחיתות. של חשד או רבב מכל
 בעסקים יעסקו לא המדינה ראשי כי שיבטיחו שונות

הממלכתית. משליחותם כתוצאה יתעשרו ולא פרטיים
 את שצברו אילי־הון, מיספר צורפו החדשה לממשלה

 השאר בין לטיפולם. עתה שנמסרו בשטחים דווקא הונם
 מיסחר בעיקבות הרם הכלכלי למעמףו שר־הביטחון הגיע

 הפרטיים החקלאים אחד הוא שר־ד,חקלאות צבאי, בציוד
 הוא המיסחר־והתעשייד, שר במדינה, ביותר המצליחים

 תעשיין, הוא שר-מאוצר ומיפעלים, עסקים עתיר איש
 הלאה. וכן רבים, משגשגים בעסקים מעורב שר־הבינוי

הן: שאלותי
ש חוק, לכנסת להציע ממשלתו מתכוונת האם )1(

 בכל או במיסחר בתעשייה, לעסוק חברי־ממשלה על יאסור
 כלכליים במיפעלים להחזיק או אחר! כלכלי עיסוק
 הנובעות הכנסות לקבל או סבילה! או פעילה בצורה

כלשהן? כלכליות מפעילויות
 לאלתר, שריה את לחייב ממשלתך מתכוונת האם )2(
 לתפקידם, כניסתם אחרי חודשים משלושה יאוחר ולא

 בני* ושל שלהם וההכנסות הרכוש על בפומבי להצהיר
 שנה, מדי אלה הצהרות לחדש וכן — מישפחותיהם

בתפקידיהם? כהונתם תום אחרי שנים שלוש דע

הן: שאלותי
 ומשירות* משירות־חובה לשחרר צד,״ל נוהג האם )1(

 ל־ הגורמות מחלות־עיניים, ביגלל ונשים אנשים מילואים
אחת? בעין ליקויי־ראייה

 צבאי משיירות שוחררו אזרחים כמה — כן אם )2(
 שנה לכל המיספרים את לפרט הואל-נא ? זו סיפה ביגלל
.1976 שנת1 יועד 1949 משנת לחוד,
 סיבה ביגלל אזרחים לשחרר נוהג צה״ל אין אם )3(

לוי? דויד השר של לשיחרורו גרם מה — זו
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לשאול: מתכבד הריני
 ערב בידיך שהיו הכלכליות בחברות נהגת כיצד )1(

הנוכחי? לתפקידך כניסתך
 ובאילו למי — אחרים לידי אותן העברת אם )2(

? תנאים
 החברות שי רוב ובין בינך כלשהי קירבה יש האם )3(

מהי? — כן ואם האלה,

 בגין. מנחם מר ראש־הממשלה, :ל
 אזרח. אבנרי, אורי :מאת

 הליכוד, רשימת העלתה האחרונה במערכת־הבחירות
 העדרות של המביש הנושא את בראשה, עמדת שאתה
אימ היא השאר בין הכנסת. ממליאת וחברי־הכנסת שרים

ה לכנסת בשעתו שהגשתי הצעת־החוק את לעצמה צה
בכנסת. חוקי) (מניין חובודקחדום להנהיג שישית,

ארליך. שימחה מר שר־האוצר, :ל ■אזרח. אבנרי, ׳אורי :מאת 1\ !
 לדין להעמיד שלא החליט היועץ-המישפטי-לממשלה

 בחוץ־ חשבונות החזקת על אבן, אבא חבר־הכנסת את
לכך. חוקי היתר בלא לארץ

חשבונות פי נודע אבן מר נגד החקירה מהלך תוך |
חבר הכנים השאר בין ענפים. בעסקים קשורים היו אלה |
 ממקורות ורווחים הכנסות אלה לחשבונות אבן הכנסת ו
 נאומים, עבור שכר כגת שונות, פעילויות ועבור שוגים ן

 ועוד. למוסדות, איסוף־תדומות עבור קומיסיון
:הן שאלותי

ההי כל את מס־ההבנסה שילטונות בדקו האם )1(
מסירת הכנסות, על הדיווח מבחינת אלה, עסקות של בטים

ובו׳? מיסים תשלום הצהרזת־הון, 1
? הנ״ל הבדיקה תוצאת היתד, מה כן, אם )2(
 הר,כ- מבחינת אבן תבר־הכנסת של מעמדו מד, )3(

מכהן בעודו צדדיים, מעיסוקים בחו׳׳ל לו שהיו נסות ן
ממלכתיות? בשליחויות פועל ו/או ממלכתיים בתפקידים

מישרד־ של הטיפול בץ כלשהו קשר היה האם )4(
ה השליחות ובין אבן חבר־הכנסת של בעניינו האוצר

 דאש־ד,ממשלה מטעם לכך בסמוך ליו שהוצעה הסברתית
? ושר־החוץ

המר. זבולון מר והתרבות, שר־החינוף :ל אזרח. אבנרי, אורי :מאת 4\
 חבר־הכנסת של הזרים חשבוגות־הבנק שנחקרו בשעה

 כהכנסה ניכרים סכומים גבה כי הודה הוא אבן אבא
לאוני תרומות לאיסוף בחו׳׳ל פעולותיו תמורת אישית,

בארץ. ברסיטות
 על רבה במידה מתקיימות אלה שאוניברסיטות מאחר

 מישרד־ד,חינוך- תקציב באמצעות משלם־המיסים, חשבון
מוס של הכספים בענייני לטפל מוסמך אתה והתרבות,

אלה. דות
הן: שאלותי

 מחאו־ אבן אבא חבר-הכנסת קיבל כספים כמה )1(
 כאוסף־תרומות, שרותו תמורת בארץ השונות ניברסיטות

 יד ״הוצאות״ שכר־טירחה, דמי-שירות, קומיסיון, בצורת
? כיווצא-באלה

בסיפרי אלה תשלומים נרשמו — וכיצד — האם )2( 1
האוניברסיטות?

תשלו לשלם בארץ האוניברסיטות נוהגות האם )3(
ה ישראליים לאישי-ציבור כלשהי, באמתלה כאלה, מים !
בתפקי מכהנים בעודם בחו״ל, באסיפות־התרמד, נואמים י

 ו/או הממשלה מן שכר ומקבלים בישראל ממלכתיים דים
? הכנסת

 באחוזים האלה הקומיסיונים גופה מהו — כן אם )3(
הנאספות? התרומות מן

ח לקהל להודיע האוניברסיטות נוהגות האם )5( |
לפניהם, המופיעים הישראליים, אישיש־,ציבור כי תורמים ן
שבר? ■תמורת פועלים !
 בעבר שרים ו/או ובהווה בעבר חברי-כנסת אילו )6( ן

 תשלומים קיבלו ובהווה בעבר בכירים פקידים ו/או ובהווה
 אחד כל שקיבל הסכומים את לציין הואל-נא כאלה?

מהם.

 בגין. מנחם מר ראש־הממשלה, : ל ^
| אזרח. אבנרי, אורי :מאת \

 עמדת שאתה רשימת־ר,ליכוד ■של ת-הבחירות במערב
המדינה צמרת את לטהר הצורך ■בהרחבה נדון בראשה,

שחיתות״ של חשד של רבב ״מכל ישראל: ממשלת
 בדי ממשלתך ■תציע אמצעים אילו לא אם )3(

? זד, בנושא הליכוד של הבטחת-הבחיריות את להגשים

בגין. מנחם מר שר־המישפטים, :ל 4,*!
: ת א אזרח. אבנרי, אורי מ

הממ לחברי מסר היועץ־המישפטי-לממשלה כי נמסר
 עליהם שבה הדרך לגבי מפורטות הנחיות החדשה שלה

 כדי וזאת שבבעלותם, הכלכליים המיפעלים מן להיפטר
 הפרטית. טובתם ובין טובת־המדינה בין התנגשות למנוע

,הן: שאלותי
? האלה ההנחיות של המלא המילולי הנוסח מהו )1(
 שהינו או מחייב, תוקף אלה להנחיות יש האם )2(

? בילבד בלתי־מחייבות המלצות
 או האלה, ההנחיות פי על השרים פעלו האם )3(

 אחד כל של תגובתו את לפרט נא זאת? לעשיות שסירבו
השרים. מן
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: ארליך. שימחה מר שר־האוצר, ל אזרח. אבנרי, אורי :מאת ץ)

:לשאול מתכבד הריני
 ערב בידיך שהיה האופטיקה במיפעל נהגת כיצד )1(

הנוכחי? לתפקידך כניסתך
 ובאילו למי, — אחרים לידי אותו העברת אם )2(

? תנאים
 המיפעל רוכשי ובין בינך כלשהי קירבה יש האם )3(

מהי? כן, ואם —

וייצמן. עזר מר שר־הכיטחון, :ל
אזרח. אבנרי, אורי : מאת 1\

 לא לוי, דויד ימר העלייה, לקליטת השר כי נמסר
 ביגלל מחובת־השרות ישוחרר וכי בצה״ל, מעולם שידת

 ■לליקוי הגורמת תורשתית, כ״מחלודעיניים שהוגדר מה
אחת.״ בעין בראייה

 בעלי־שם, רופאים של דבריהם פורסמו בעיתונות
 אזרחים פעיל משמת לשחרר נוהג צה״ל אין כי שטענו
 תפקידים למלא ■והמסוגלים במחלוודעיניים, הלוקים

עורפיים.
 בכושרו פוגעת אינה לוי השר שמחלת מקווים כולנו

רב. עומס עליו המטיל האחראי, תפקידו את למלא

 כי לתפקידה, החדשה הממשלה כניסת עם נמסר, כן
ב פעיל חלק לקחת חברי־׳ממשלתך את לחייב החלטת

 השרים מחצית שלפחות כך מליאת־הכנסת, של ישיבותיה
עת. בכל המליאה באולם נוכחים יהיו

 הישראלית הטלוויזיה העבירה האחרונים בשבועות
 סיקורים מליאת־הכנסת. מאולם סיקור פעמים וכמה כמה
 נושאים על ביזותר, חשובים דיונים בעת גם כי הראו אלה

 פחות המליאה באולם נכחו במדינה, אזרח לכל הנוגעים
 רק ישב שולחן־הממשלה ליד וכי חברי־כנסת, מתריסר

 עליו שהיה מכיוון ברירה, לו היתד, שלא ויחיד, אחד שר
 לוויכוח. להשיב

תי לו א : ש ן ה
 הצעת־חוק לכנסת להגיש ממשלתך מתכוונת האם )1(

ובהצבעותיה? הכנסת בדיוני חובת־קוורום להנהגת
 מחצית את המחייבת הוראה בממשלה קיימת האם )2(

 הכנסת מליאת של בדיוניה עת בכל נוכחים להיות השרים
? למעשה הלכה זו הוראה לבצע כדי ייעשה מד, כן, ואם —

■ ■ ■1 י
ת, :ל או ל ק ח ה ־ ר שרון. ■אריאל מר ש

$ ת < א  אזרח. ■אבנרי, אורי :מ
י נ רי ד ה ב כ ת ל מ או ש :ל

 ערב בידיך שהרתה החקלאית בחווה נהגת כיצד )1(
הנוכחי? לתפקידך כניסתך

 ובאילו למי. — אחרים לידי אותה העברת אם )2(
? תנאים

החווה, רוכשי ובין בינך כלשהי קירבה יש האם )3(
מהי? — כן ואם

:  פת. גידעון מד שר־הכינוי, ל
 אזרח. אבנרי, אורי :מאת
:לשאול מתכבד הריני

 כניסתך ערב בידיד היו והבדות מיפעלים אילו )1(
? לממשלה

 ובאילו למי, — אחרים לידי אותם העברת אם )2(
? תנאים

 החברות רוכשי ובין בינך כלשהי קירבה יש האם )3(
מהיז כן, ואם — והמיפעלים

 פי על אלח לשאילתות התשובות את אלי לשלוח נא
אה הכתובת תל־אביב. 436 ת.ד. חזה״, ״העולם :הנ

ו נ א מ


