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 הורכבה כאשר מטרתם. את תשיגו תם אך

 ברור תית הנוכחית, לכנסת הליכוד רשימת
 ונכם חשוב פרלמנטר הוא אולמרט ח׳׳ב כי

 ידבר בכנסת עשת שלא לממת — לסיעה
 סביר כמועד נראה הזא תזה. תרעש מלבד

לפחות. סגן־שר, לתפקיד
 והוא מינוי, שום קיבל לא בינתיים אד
נוספת. להתבלטות זקוק היה

 עומד הארץ העיתון בי שמע ;אולמדט
 המאור* הפשע על סידרת־מאטרים לפרסם

 בצלאל תקבלו יתית מגיבורית שאחד ׳גן׳
 ומסיבת* כינס תזדרז, הצעיר תח״כ טיזחחי.

 הארץ את והקדים רעשגיית עיתונאים
 !רק לא !סברות האשמות הטיח הוא ביזם.

 (מיל.\ האלוף בידידו, גם אלא סמיזרהי,
נגדי. המכונה זאבי, רהבעמ

 הטלוויזיד, נתנה ומוקדם סידור פי על
 הסרת פירסוסת לאולמרט המונופוליסטית

 הוזמן מוו׳יב ממנה. חזקה שאץ תקדים,
 השמור במושב הושב מבט, למהדורת

 !ולשרי- לשדרני־הטלוויזיה כלל בדרך
 להגיד יבין על־ידי!חיים וגתבקש ממשלה,
 הסתייגות מלי !בליסו, יאשר בל יחי בשידור

מיגבלה. או
 לחיים לו גרם מה להבין קשה

זה. סידור לעשות יכין
 את גם להפוך לרצון נתפס כי נראה

 !פי אף פשעים, החושף למוסד הטלוויזיה
 הוא לכך. ואמצעים ביסיץ ׳סל לה אין

 !החסינות נהנה אולמרט ׳כי כנראה, ׳סבר,
 חסינות וכי בלתי־מוגבלת, פרלמנטרית

 שהעמידו באגשי־הטלוויזיה׳ גם !תדבק זו
 הוסיף בדיברי־הקישור האקרן. את לרשותו

וכהנה. כהנה אולמרט דברי על יבין
 ודוחו, על העולה בכל דיבר אוולמדט

 ׳סביבו המטיר הוא אלפים. ימאות באוזני
 נגד ובעיקר ׳מזוהים, ׳אנשים נגד האשמות

 קיטעי* השמיע הוא וגנדי. מי׳זדחי בצלאל
כקטי בניירות עילע׳ל מובחרים, הקלטה

 המציא לא הוא אך בבית־הטשפט. גור
לדבריו. :אחת הוכחה אף

 מיז* זמן, באותו הושבו, אחר באולפן
 על מו־ממקום להשיב ונתבעו ונגדי, ירחי
 הראתה המצלמה האשמות. של זה מטר

בקל שנתפסו מועדים בפושעים אותם
 ההם- פני סול להשיב יכולת ללא קלתם,
המזהירה. תעלות

עמ לטריכונד להפליא דמה הבל
 הנאש• מסויימים. במישטרים מי

 לא אף להורג, מייד הוצאו לא מים
 אלפים מאות כעיני בבך. צורך הייה
מחוסלים. ככר היו הם

 !מסל יותר הצופים את ששיכנע ומה
 הוא הממושקף. הח״ב של אומץ־ליבו היה

 ובמסיבת־ בטלוויזיה הד־סשמעית, הכריז
 החסי- !מאהרי ■קתחבא לא יכי העיתונאים,

 ומוכן מילה, לכל אחראי הוא שלו. נות
 את ״להסיר !מומן הוא כך. על להישפט

החסינות״.
זו. הצהרה שמעו אלפים מאות

חנקיוו״ וזיווי ..דמעו
 ל;ב■ ני בווי גגר תה ♦ז
ב  הוא מתוכן. ריקה הצנה זאת היתה י
דבר. !שום על להישפט חלם לא
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 רבים כתברי־פנסת — האמין אולמרט
 טוטאלית מחסינות נהנה שהוא — אחרים

הח זוהי אותה. להסיר סלל שאיחאפשיר
 חסינות, חוק !של 1 ׳מהסעיף הנובעת סינות

 באחריות יישא ״לא הבד-בנ׳סת כי האומר
 כל בפני חסין ויהיה אזרחית, או פלילית
בעל דעה הבעת בשל מישפטית... פעולה

 — שעשה מעשה בשל או בכתב, או פון
 הבעת־ ...היו אם — לה מחוצה או בכנסת
 או תפקידו, במילוי המעש׳ה או הדפה
כחבר־הכנסת.״ תפקידו, ■מילוי דמען

 לדעתו, להבטיח, :היה יכול לכן
 הוא בי המטומטם לציבור כגקל
 חסינותו״. את ״להסיר מוכן •׳היה
ה ולפי בלל. קיים אינו בזה נוהל
 מוחלטת. היא החסינות ,1 סעיר
 שמפרסם מי בל על נם חלה היא
 מילוי ״■למען ״ב ח של דבריו את

תפקידו״.
 של !המשמעות .מלוא את לד,!בין יוש

תדבר.
 שאומר ומד, !כל על זה סעיף יחל אם

 120ל־ ניתן כי ר,דבר פירוש חבר־בנסת,
 איוש :בל לחשמיץ בזכות את בני־אדם

 לפרסם עלילה, ■כל להעליל אדמות, עלי
 בעונש. לשאת סבלי דבר-׳שיפלות, כל

 לחזור כלי-יתיקשורת לכל ניתן מזח, יותר
 ומבלי לדין לעמוד !מסלי חדברים, על

 חדברים. מן ■שמץ לד,וכוח חייבים :שיהיו
 פלאטדשרוו שמואל בתבר־הכנסת החל

 ניתן ביטון, צ׳אולי בחבר-הכנסת וכלה
 קטלני נשק !אלה ׳מופלאים 120 בידי

 יעמדו המדינה אזרחי שכל לרצח־אופי,
חסרי־ישע. ימולו

 יפאן להעיר עלי בניתוח, שאמשיך ■לפני
:אישית הערה

 את החמישית הכנסת !חוקקה 1965 בשנת
 בגילוי, מבוץ היד. הוא ׳הרע. לשון חוק

יוזמיו הזה. העולם ■נגד הסוואה, ובלא

 העיתון, יפי את בעזרתו לסתום ביקשו
השילטוין. ונגד מערכות לנהל בעידו !ולמנוע
 רשימת בראש התייצבתי לאחיר־ומנן !מייד

 ׳אחת השישית. לכנסת לבחירות :מועמדים
 הייתה שלי מערנת-הבהירות של הסיסמות
 ■פר׳זת-׳התעמולה ל׳דוברי־אמת״. ״חסינות

 לבית- ;או ״לכנסת אמרה הרשימה של
 תסכל לכנסת בחירתי בי ואמרתי הסוהר״.

העי את לחסל הרע לשון חוק .מגמת את
■והלוחמת. החופשית תונות

 להשתמש בדעתי עלה לא מעולם ■אולם
האש להטיח כדי הפרלמנטרית בחסינות

 היתד. הבילעדית המגמה באזרחים. מות
ה ה ר ק י מ ב זו, בחסינות להשתמש

, רך  השילטון נגד מערכות לנהל כדי צו
להש השילטון ינסה ,אם רק זאת וגם —

זו. ביקורת לדכא בדי בחוק תמש
 שנות שמונה כמשך — ואכן
בו כיהנתי שכהן בכנסת, כהונתי
 הזה״, ״העולם כעורך גם זמנית

ם אך השתמשתי לא ע ת פ ח  א
 — האשמות להטיח כדי בחסינות
 סאזרחים. — בהכות או אמיתיות

 בכית־ העלינו לא אחת פעם אך
 דכרי פי הטענה את המישפט
ש מכיוון מחוסנים, הזה״ ״העולם
 חסין. שהוא העורך, כידי נכתבו
 ב* והתדיינו תכיעות, נגדנו הוגשו

 פעם אך להעלות מכלי מישפטים,
זו. טענה אחת

 החושם את אף למנוע כדי !מזה, יותר
 שלי, החסינות ,מאחרי !מתחבאים שאנחנו
 :מאמרים, על מלחתום לא־פעם ׳נמנעתי

 למשל, יכך, ואנשים. ,נגד מנוונים שהיו
 נגד הגדול יסטסע־הגילויים יצאנו כאושר

 על הטלנו דיין, משה !של העתיקות !שוד
 על ולחתום המסע את לנהל בן־אמוץ דן

 האפשרות לדיין שתהיה כדי המאמרים,
 לכך. ■קיווינו לדין. ׳אותנו לתבוע המלאה

 ומאות ואלישבע״, ״׳פרשת לגבי נהגנו כך
׳אחרים. מאמרי־גילויים ל בז היית אחרת, נהגתי אילו

 את מכזה והייתי ולעיתון, עצמי
העיתונאי. המיקצוע ואת הכנסת

!חסינות אין
ו  להתחבא יוכל כי אולמרט סכר ם ל
£  פנים ומעמיד ■בעודו החסינות, ;מאחרי \
טעה. הוא אמיץילב, אביר של

 לו: ציפה לא שהוא דבר קרה
ת תכיעה נגדו הגיש גנרי י ח ר ז א  

 ממנו ותבע לשון־הרע, הוצאת על
לירות. מיליון שני

 הדברים מן גנדי הושפע אם יודע ואיני
 האחרון כגיליון הנדון !במדור שכתבתי

 להוכיח ניסיתי !ושבהם הזיה, העולם של
 על אזרחי לדיין חבר־גג׳סת לתבוע ניתן כי

הדבר. טוב כן׳ אם הוצאודדיבה.
 על פי לטענה יסוד אין לדעתי,

 החסינות חלה אולמרט של רבדיו
הטוענים .1 סעיך של המוחלטת

 המישפט• גם זה וכיכלל טועים, כך
כפלי-התיקשורת. שהופיעו סטנים

 באנשים האשמות הטחת !פי טוען אני
 להיחשב !פנים בשום יכולה !אינה ׳פרטיים
 מילוי למען !או תפקידו ״במילוי כפעולה

 סבר-יסנסוב ושל תפקידו״
 תקנון של 38 ■סעיף אומד למשל, יכך,

 השאילתות: נוהל את המסדיר הכנסת,
 כל פירסום )1( — תכיל לא ״׳שאילתה

הכ אינו שפירסוימס דברים גילוי או שם
 חריצת ויכוח, )2( ;השאלה להבנת רחי

 מעליב...״ ביטוי או כינוי מישפט,
 מחסר־ למנוע בדי במפורש בא זה סייג
 לשים פעילותו חסינות את לנצל ■כנסת

 קרובות לעיתים פרטיים. אנשים השמצת
 הכוללת שאילתה, לקבל הכנסת יו״ד מסרב

;כזאת. אישית השמצה
 חסר-כנסת מניסה באשר !כן, על ייתר

 מעיל !נאומו, לתוך ;כזאת השמצה להגניב
 הישיבה אותו.קו״ר !מפסיק הכנסת, רוכן

שה ציון !תוך ומכך, להימנע :ממנו ותובע
להתגונן. יכול אינו המדובר אזרח

ל מותר האם :השאלה נשאלת
ץ לעשות ״כ ח ו ח  לכנסת, מ

ש דכר — תפקידו״ מילוי ״למען
ך לעשות לך אסור בפירוש ו ת כ  
זתפקידו ״כמילוי הכנסת,  ״
 יוצרת הייתה זו לשאלה חיובית תשובה

 להפקרות דרור וקוראת אבסורדי, ׳מצב
 קרה שאכן כפי — החסכים מצד מוחלטת
הנדון. במ-קרד.

*נ״ם1 וועות
 ש- הערת-,בעיים, כאן להעיר לי **
 יאף ומשום־ומה, אותה העיר לא איש <

לשמיים. זועק :ממש הדביר בי
אנ של ׳*שמותיהם את להזכיר האיסור

 לבית הובאו שלא להאשמות, ׳בהקשר שיםו
 לאהוד ברור להיות היד. צריך המי׳שפט,
 ב־ אחר אדם לכל מאשר יותר אולמדט
ומדינה.
 ממיכצעי■ אחד כמיסגרת כי

 הקודמת, ככנסת שלו הפירסומת
 שהגיש אולמדט ח״ב זה היה

שמו פירסום לאיסור הצעת־חוק
 הוגש כטרם חשודים, של תיהם
 כפית־ כרץ כתב־אישום נגדם

המישפט.
 אז ש!פך התחסדות של דמעות !כמה

 ש־ חשודים, של המר !גורלם על אולמרט
׳מיל כמד. ולדין! *שהובאו לפני הושמצו

 ותחת במה לסל !מעל ושפך, מילים יוני
 בלי־התיק- את לגנות !כדי רענן, עץ כל

חשו של ׳שמותיהם את המזכירים שורת
להתגונן! יכולים שאינם ועצורים, דים

ו — אולמרט ׳בא והנר. ת ו  אולמרט א
 :אנשים של שמותיהם ■סביבו וזורק —

נת במעשים אותם מחשיד שהוא שיונים,
עבים.

חו דונמה תיתכן אם יודע איני
ו אדם. של לציניות יותר תכת
 פולטת דונמה יש אם יודע איני
 בלי־התיקשו־ של לאדישותם יותיר
 זה דפר השבוע הזכירו שלא רת,
אחת! כמילה אך

שאילתה — תכיל לא שאילתה .38

 פםייה שפירסומם דברים גילוי או שם כל פירסום (ו)
•י ;השאלה להבנת הכרחי אינו

מעליב; ביטוי או כינוי משפט, חריצת ויכוח, )2(
משפ שאלה לפתרון או דעה לחוות בקשה )3(

ת הצעה על תשובה למתן או מופשטת, טי

ף עי ה 38 ס ו קו ת ח: ב ס פו ה ה ? מ ל סו פ


