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ה ההומאני החוש התעורר אם
 ודא — כנין מנחם •מד כדיכו צרוף

 מיק■ כיגלל בא הדכר אם די איכפת
והתעניי דווקא, כן־ציון שד רהו
 כמיקרה האישית־הפוליטית נותו

 הוכה היתה אז כי — זה מסויים
 החולים האנשים ככד לטפל עדיו

לשמי חדש מישטר למצוא האלה,
 מאסר, של כתנאים חייהם על רה
 המתאימים כתנאים דשיחרורם או

לכולם.
ד איש הוצאת ח  האסי- 5000 מבין א

 דווקא, זר. ואסיר מדינת־ישראל, של רים
 הזועק אי־צדק זהו — מייוחד טיפול לשם

 מעשה זהו הומאני. מעשה זה אין לשמיים.
האחרים. כל כלפי אנטי־הומאני

■! ■ ■ ! ועוד. את *
 והו־ רפואי הוא היחידי הנימוק אם (

ה צורך היה מדוע מאני, נ י נ ח דווקא? ב
 כדרג ממלכתי אקט היא חנינה

 יש נשיא־המדינה. כו מעורב עליון.
 מקבל■ לנכי מובהק אישי יחס כו

 מחילה, שד א׳-מנט כו יש החנינה.
מוסרית. ריהכיליטציה שד

 בן־ בא הרי בכך, כלשהו ספק היה אם
 עזת- התנהגותו הלכה. וקבע עצמו ציון

 של הראשון הרגע למן השבוע, המצח
 שראשי אדם כשל היתד. הכלא, מן יציאתו
 וצדיק, תמים איש !בצידקתו הכירו המדינה
 שנעשה פורמלית גם להוכיח עתה המתכוון

נורא. עוול לו
פו אשם, אדם לשחרר רצו אם  של החומרה מן כדין, שהורשע שע

בריאו■ נימוק כיגלל בכלא, ישיבה

< • יד׳
כנשפט ציון בן־

עונש־נזוות נגד

אפ הרבה היו אז כי תי-הומאני,
. שרויות ת ו ר ח א

 ממושכת חופשה לו להעניק היה ניתן
מבית־הסוהר.

בבית־הסו־ המאסר את להמיר היה ניתן
 בן־ פרץ. יהושע נוסח במאסר־חזץ, הר

 ולהידרש הביתה, להישלח היה יכול ציון
 לעבוד כדי במישטרה בוקר מדי להופיע

 היה יכול הוא מאסרו. תקופת תום עד שם,
ב עבודת־פקידות ולעבוד למשל, לשבת,

זיגל. בנימץ ניצב־מישנה של מחלקתו
שו אפשרויות אדה דמיקרים יש
להע כדי נפסלו, אלה כד אך נות.
ש האחד הדבר את לכן־ציון ניק

 מחיר: בשום לו להעניק היה אסור
. ה נ י נ ח

■ ■ ■ ו !
במיק־ שהיה בכך ספק של •טמץ ין

 ה־ באחד ביותר חריג שימוש זה רה ^
ה המישטר של ביותר הפסולים נוהלים

במדינה: ישן
ה. י צ ק ט ו ר פ ה

:הנסיבתיות ההוכחות כל כך על מעידות
 לשחרר שיכלה הסטאטוטורית, הוועדה

י בריאות,. מטעמי הכלא מן אותו ל ב  מ
כן. לעשות סירבה חנינה, לו להעניק

 י;מי׳שרד־סברי־ ימטעם הרפואית הוועדה
 סירבה דעתה, !את להוות ושנתבקשו, ,אות,

שיחירודו. על להמליץ
 בגין, מר הסתמך ושעליהם הרופאים שני

אינם זוהר, ועזרה רהמיזלביץ הפרופסורים
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 .האחד !משוא-פניס. של השש !מפל !נקיים
 ההא השני בן־ציון. של הפרטי רופאו ההא

 ארץ־ למען התנועה של הציבורי הרופא
 סרא־ אחד הוא !שבן־ציון השלמה, ״שהאל

דמממניה. ושיה
 עתירותיו את דחה העליוון וב״ת־חמהשפט

רפהאיים. מטעמים לשיהרור בן־צייון של
 שבועות בחיפזון, פעל בגין מר

 תיק-המישפ- העברת לפני מעטים
 מיקצועי, מישפטן אחר, לשר טים

אחרת. מחליט הסתם מן שהיה
הת שעימז ,לממשלה המקשפטי היועץ

 זשההליט כפי ׳שהחליט לפני בגין מר ייעץ
 אין כי זאת׳ לעשות חייב היה ׳שלא (אף

 בפירוש לו יעץ זד,) בעניין ומעמד ליועץ
החנינה. ■את להעניק !שלא

 בחוגם והסתובב ׳מיליונר, היה בן־ציון
 ל־ בלי־הרף פעלו אלה מיליזנרים. !של

שיחרורו.
 מבחינה גם ביותר, לו הקרובים האנשים

 סמיפלגה מאד בכירים עסקנים הם עיסקית,
הדתית־הלאומית.

כשופט בן־ציון
עתש־נזוות בעד

ל בן־ציון שייך אידיאולוגית מבחינה
 שהיא הושלמה, ארץ־יזשחאל למען תנועה

 אחד החדש. השיילסון של המרכיבים אחת
 ספי הזדהה בן־עמי, עובד התנועה, מחאשי
לשיהרורו. שפעל

מעש סכומים, אילו לדעת אין
נת שנעלמו, הלירות מיליוני רות
 השייכים הפוליטיים לגופים רמו

החדש. דשילטון עתה
 ביחד מצטרפות חאלד, הנסיבות כל

בדודה. לתמונה
!■ ■1 ו■

 אחד מפרט גם להתעלם י-אפשר
 הנוגע- בן־ציון, יהושע של בביוגרפיה 8\

למידת־הרחטים.
 צבאי !כשופט בן־צוון שימש כאשר

 בשעתו שעורר !מעשה עשה (במילואים),
 מעמדת התעלם ערבי פודאי בשפמו רב. הד

 בילבד, עונוש־ומאסר שביקש1 הצבאי, התובע
ה למיתה. האיש את י

 הממשלה את ■להביך ׳כדי ׳נעשה המעשה
 להפעלת שהתנגדו דאז, הרמטכ״ל ואת

 גם ואולי ׳תועלתיים, מטעמים עונש־מיתד,
 להפעיל ספק, !בלי ביקש, בן־ציון ׳מוסריים.

 שתשנה כדי ,׳הממשלה !על ציבורי לחץ
להורג. פידאיון ותוציא מדיניותה את

 כזה איש לטעון: היה אפשר
 עצמו בו ינהגו כי לתבוע יכול אינו

רח לו שאין מי במידת-הרחמים.
ו יבוא זה כיצד הזולת, על מים

ץ עליו שירחמו יבקש
 ואני זה. שיקול לקבל ומוכן אני !אין

 גם מיקרה, בסל לעונש־המוות מתנגד
 גם בע׳ו׳נשחהמוות. שדוגל מי של בכדיקרהו

 לגו אסור הזולת. ואת לרצוח שמוכן מי
 להחזיקו מתעקש הייתי לא אותו. לרצוח

מוות. כרץ שדינם בתנאים בבית־הסוהד,
י א נ ת  לכל. אחד דין שיהיה ב

ל עושה היה בגין שמנחם כתנאי
 ה• אמן הוא והדי — ג׳סטה פחות

 אחת כבת ומשחרר — נ׳סטות:
ה האסירים, עשרים־שלושים את

 או דומה במצכ-בדיאות נמצאים
ממנו. גרוע
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מנחם כי לרגע, להניח, מובן ני

 מלוא את בש׳עת־מעשה תפס לא ובגין
!מוס מבחינה החנינה, מתן של המשמעות

וכלכלית. !חברתית פוליטית, דית,
 ה■ על אור מטיל הדבר בן, אם

 הנוכח<■' כמישטר הברוכות סכנות
כמדינה.

 את !מקבל ■אהד ׳אדם שבו מיושיטר זהו
 בעת שהוא אדם החשובות. ההחלטות סל

 ׳מיפלגתי, ׳מנהיג לאומי, מנהיג אחת ובעונה
חוץ בענייני בילעדי קובע דאש־ממשלה,

 הרווחה, המישפטים, שר גם וכעת וביטחון,
עוד. !מד. יודע ומי התיקשורת התחבורה,

 כזה לאדם להיות יכול פנוי זמן כמד,
 סמו ״שולי״, נושא על היטב להשיב

 בוודאי מבית־הסוהר? אחד אדם שיחדור
 פי על לפעול רב פיתוי ׳נזה לאדם יוש

 להעמיק מבלי שלו, הראשון האימפולם
 העצמי והביטחון לאלתר, ׳?אלץ הוא חקור.

!מתטרורי־האזהרה. ומתעלם ישלו
 מתקבלות הרי הדבר, כן אם
 כבדות- החלטות במדינה עתה

 — גורליות גם ואולי — מישקל
ל ירידה בלי מספיק, שיקול כלי

אחר שקילה בלי הדברים, עומק
וה ההיבטים כל של וממצה אית

האפשריות. השלכות
■ ! ■ 1■

 ההשלכות תהיינה ׳מה לחלוטין רור ■ף*
בן־ציון. פרשת של
 כלכלי פושע לכל איתות זהו

 לבל מעלים־מס, לכל פוטנציאלי,
 תוך רווחים לעשות !המבקש אדם

ה שהמישטר ההוק, מן התעלמות
 רק> (ואולי גם ״ליברלי׳■ הוא חדש

זה. בשטח
 שנה־ושנתיים של קצרה ׳תקופה ׳במשך
 התקיפה בעזרתו ממשלת־רבין, הצליחה

 להגביר ולממשלה, המיושפטי היועץ ׳של
 של מדיניות שקיימת התודעה ■את בארץ

 הנתפסים וכלכליים עבריינים ■כלפי יד־׳חזקה
 ההיושג הוד׳ שזה !מאד ייתכן בקלקלתם.

 אותה של היחידי, גם ואולי העיקרי,
ממשלה.
 החדשה הממשלה באה והנה

לאל. הזה ההישג את ושמה
 שיישמע רם, בקול מדבר הזה המעשה
 כוונתם היתה ׳מד. ׳תשוב לא למרחוק.

 ובראשם בעלי־המעשה, של הסובייקטיבית
 הבלתי־נטנע הרושם — ראש־הממשלה

 המצויים הוגים במדינה שולטים שכעת ההא
 והמתעשרים, העשידים הגדול, ההון אצל
 לעברייני־ יזוחר ■סלחני יהס יהיה כן על :וכי

אלה. לחוגים השייכים הון,
 וארץ־ ■ה מ ל ש ה אדץ־ישראל

ת ישראל מ ל ת ש מ  הולכות ה
ביד. יד כאן

■ ! ■ ■ !
ה ל חינ  בן־ציון פרשת מצטרפת זו ב
 שהתפרסמה יותר, גדולה לפריסה ■■■

 הממשלה כוונת עצמם: היומים ׳באותם
למעלימי־מס. כללית חנינה על להכריז

 הקדמה להקדים ׳עלי זה בעניין גם
אישית.

 במדינה הראשון האדם הייתי
 למע• כזאת כללית חנינה שהציע

הקודם. ■המישטר של לימי־המם
 סטוע־ ,האחרונה מערפת־הבחירות בפרוס

 — עובדתי הזה. העולם !תנועת !של !מחד.
 לרפור־ תובנית — ׳ועמיתים יועצים ׳בעזרת

 במדינה. שיט׳חי־החיים סכל ׳סוללת ומד.
 תוכנית — ׳77״ שנקראה זיו, ׳תוכנית

 על ומקיף פרק -כללה — ׳אחרת״ לישראל
 שטנו שעליו נושא בשחיתות, המילחמה

 הנינה הוצעה 105 בסעיף מאד. יחזק דגש
נפו שהיו הכלכליות׳ לעבירות חד־פעמים

 בעל־פה ׳□הרצאות הקודם. במיושיטר צות
 הצעתי אף בבלי־התיקשוירת ובחאיונות

 להביא בדי נמוך, ׳גלובאלי במים להסתפק
במדינה. השחור ההון של מוחלטת לחשיפה
ד מרכיב רק היתה זו הצעד. ׳אולם ח  א

 המטבע של השני הצד כללית. בתוכנית
 יד־ תופ׳על החנינה ביצוע שלמחרת היד.

 נגיד וגם חדשים, עברייני־מס ׳נגד ברזל
 הונם את גילו ושלא הישנים העבריינים

 אמצעים של ארוכה שורה הצעתי השחור.
 שעברו בישראל ׳אדם כל שישכנעו ׳מעשיים,

 ססר־הני׳שומים בפיריסום החל :ההעלמה ימי
 למיל- מטה ובהקמת הדשה בחקיקה יופלה
בשחיתות. !חמד.

דראס אמצעים הפעלת י ל ב חנינה מתן
ה המטרד. את תשיג כאלה, טיים כ ו פ ה  ה
׳אליה. שהתכוונתי מזו

 לבל ירוק אוד מתן זה יהיה
הפוטנציא הקיימים מעלימי־המס

 עידן הגיע שהנה במדינה, ליים
 ארליך שימחה של שהליכוד :חדש

 פינחס של מדיניותו את יגשים
 של שהליכוד כשם כריבוע, ספיר
 מדיניותה את מגשים כנין מנחם

ממדים. כשלושה מאיר גולדה של
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 הפרטית החנינה — חנינות ה תי ***
*  ל- הכללית וחנינה בן־ציון ליהושע /

אחת. לתחזית מצטרפות — ■מעלימי־המם
 הקודם המישטר של השחיתות

 השחיתות בשוטים. אותנו ייסרה
 לייסד עלולה החדש המייטטר של

בעקרבים. אותנו

במדינה
ה׳עס

י ■היה מד. 1א

תשל״ח? תשלח מה
 ב־ ראש־השינה את בילו ישראל אזרחי

שפת־חים. על ׳בחורשות, בית־הכנסת,
 סתווית רוח ׳נושבת החלה בערבים

 הרטיבו, הראשונות טיפות־הג׳שם קרירה.
 עדיין בצחריים הארץ. את בחשאי, כימעט
 הצלחת את והבטיחה הקיץ, שמש להטה

המדינה. ברחבי הפיקניקים
 המדינה את מצא תשל״ח ראש־השנה

 החליטו הצרות, כל אף על סוב. במצב־רוח
 רק בארץ. לחיות נעים הכל שבסך רבים
 חולף, כצל הנופשים, בלב עברה קט לרגע

 בראש־ גם רבים הרגישו שכך המחשבה
 יום״ לפני ימים עשרה — תשל״ד השנה

הנורא. הכיפורים
 ״אני מאקאבריות.. בדיחות חסרו לא
 את מנוסי דידי בירך שנה,״ לך מאחל

'מכריו.
ה מן חלק הן השחומה הבדיחות אך

 מוכנים היו הישראלים הישראלית. עליזות
 תשל״ח, תשלח מד. להיווכח כדי לחכות
 דהיו לטוב, קיוו הם לרעה. או לטובה
 מן חלק שהפך בפאטאליזם לקבל, מוכנים
הרע. את הלאומי, האופי

ה שמש ל מ ר □י ב דו
 אילו קורה היה מה

 רבץ יצחק העניק
בן־ציון? ליהושע חגיגה

 בחלל שריחפו הפיקנטיות השאלות ׳אחת
 תשל״ז, של האחמנים בימים ישראל, של

 ראש־ העניק אילו קורה יהיר. מה היתד.:
 הכלכלי לפושע חנינה רבין יצחק הממשלה

שנה? חצי לפני בן־ציון, יהושע
 את לצייר כדי פרוע ׳בדמיון צורך אין

:התוצאות
מת היתד. פולה הישראלית העיתונות

 היתד. כותרת השמצה. ישל לאורגיה מסרת
 זו ״ממשלה בעיתוני־הערב. בותרת רודפת
 היד. !״למשול המוסרית הזכות את איבדה
 פשי־ ״ז־והי ראשי. במאמר מתריע מעריב

ד.,סוציא של הסופית המוסרית טת־הרגל
וה השחיתות משרתי שהפכו ליסטים׳,

אחרונות. ידיעות אחריו מחרה היד, !״ פשע
 מייוחדת ישיבה מייד מכנם היד. הליכוד

 היה העניין חשיבות מפאת הכנסת. של
 בקול הוויכוח. את פותח עצמו בגין ׳מנחם
 פעם מדי עוצר כשהוא מהתרגשות, רוטט

 היה ריגשיותיו, סעדת על להשתלט פדי
 סתב־אישום הממשלה בפני מטיח בגין

 דרמתית: בקריאה מסיים היד. הוא מזעזע.
 המדינה עוד כל הסתלקו! ״התפטרו!

כליל!״ נהרסה לא
 של יחסי־ציבור אנשי של שלם צבא

והטל הרדיו אולפני על פושט היד. ד״ש
 שעד. מדי העיתונים. מערכות ועל וויזיה,
 ייגאל של חדשה הודעה מתפרסמת היתד.
 לשיטה קץ לשים הדחוף הצורך על ידין,

 ״הסכנה .12ה־ השעה לפני רגע כולה,
 כאין היא חדשה מילחימה של ההיפותטית

ה המוסרית ההתמוטטות לעומת ׳וכאפס
הפרופסור. מכריז היד. פנימית,״
 של סוערות הפגנות נערכות היו ברחוב

 לברדק! <״ד.קץ העליזות וינדזור נשות
 שפונת־התיק־ המוני ושל לשילטון!״) דיין
 גיוס על-ידי רק !״)ל-שיל־טון (״ב־גין ווה

 מצליחה המישטרה היתד. אנשיה של כללי
 ראש־ של ביתו על הסתערות למנוע

ברמודאביב. הממשלה
מפרס הפוליטיים הפרשנים היו השבוע

 המפולת על הראשונים הספרים את מים
 כי למסקנה מגיעים היו הם המערך. ישל

 לשילסון הקבר את שחפרו הדרישות מכין.
 הפרשה ספק, בלי זאת, היתר. הןןערך,

ביותר. ,הקטלנית
 נאמר היה לומר,״ מוגזם זר. יהיר. ״לא

 בן־צייון יהושע ״כי הספרים, אחד בסיכום
 כשם ,הליכוד בידי הארץ לכיבוש הביא

 בירי כנען לכיבוש הביא בן־נון שיהושע
ישראל.״

עמ לא השמש השבוע. קרר. לא זה כל
 להסתובב. המישיר הירח בגיבעון. דום דה
 י מ גם אלא עושים, ד. מ רק לא חשוב כי

עושה.

2069 הזה העולם


