
יזעק מקיר אבן

אוחד׳□
הנגב על רחמו

 ה־ נשיא ע״י שהוענקה החנינה ׳פרשת
 מנחם ׳שר־המישפטים יםהמל,צת ימדיגה,

ן ל הבנקאי המיליונים, מאות לגונב מי
 קונסנזוס יצרה בן־ציון, יהושע שעבר
 בין ומניזעיה. להנונןת בהתנגדות לאומי

ה הידיעות גם הושמעו התגובות !שאר
: באות

 כפלא חבוש כגין מנחם היח ״אילו
 שחיו תפאים שני נמצאים חיו רמלה,

 אינח שלו הקשה שמחלת־חלב פוסקים
 מזמרו. תקופת את להמשיך -לי מאפשרת

 ולכן ממשלח ראש־ חוא בנין מנחם אבל
 שמחלת־ דיעה הטחווים רופאים נמצאים

 את להנהיג ממנו מונעת אינה שלו הלב
 שיש מתברר כיממה. שעות 18 המדינה
 את המנסחים עורכי־דין, כמו תפאים,

 המזמין...״ של מידתו על־פי טיעוניהם
דבר) ברנע, (נחום

 בגין שמר הקשה, הרושם ״מתעורר
 שהבל בטוח הוא שבו למצב הגיע בבר

 שלא למה גיבוי יתן שהעם לו, מותר
 אחת, בשעה עולמו את קנה שהוא יעשה,

 לו עומד אינו שוב הוא ואילך ושמעתה
 ללמוד, עליו יהיה בני־תמותה. מישפט

 שהכל אדם בעולם שאין הקשה, כדרך
 בכל כאילו להתנהג ימשיך ואם לו, מותר
 ואומרת ממרומים בת־קול יוצאת בוקר

 לוותר יצטרך הוא לעשות, עליו מה לו
 ולהמשיך ישראל, עם עם הדיאלוג על

 הקול. בנות עם שיחותיו את פרטי באורח
ברג ידע שהסתאב, שהמערך עצוב כמה
 הדין חומר בכל לנהוג האחרונים עיו
ש עצוב וכמה אותו, שסיאכו אלה עם

 בעיקר הכבוד כאיש מתגלה אצ״ל מפקד
 שזיק־ לחשוש מתחיל אני גנבים. בלפי
 צעירותו, את מביישת בגין מר של נותו

 הגדול שהרגע כאומרו צודק הוא ואולי
עתה.״ ולא אז היה חייו של

אחרונות) ידיעות קינן, (עמוס
 לא לחופשי. יצא הוא הצליח. ״כן־ציון

ב המפוארת דירתו אל חומק שאינו רק
 מטיף עוד שהוא אלא גנב, כמו חשאי,
מי אמות קובע הישראלית, לחברה מופר

 מיש־ ואיזה מושחת היה מישטר איזה דה
 הקנס את ישלם לא בי ומודיע צודק טר

 בן־ עליו• שהוטל לירות מיליון 25 בסך
 מבית־ יצא הוא הרמז. את הבין ציון

כמאשים. הכלא
 לאדם שאיפשרה החברה צודק. ״והוא
 לאדר מומיו את המציג כקבצן להתנהג
ש קבצן רחמים, לסחוט ומכקיט השמש

 מיליארד חצי של בסכום אותה שדד
 ניתן ושיקום בריאות מפעלי (איזה לירות

 בהם ולהציל אלה בסכומים להקים היה
 של מחייו פחות לא יקרים אנשים חיי

ל לבן־ציון שאיפשר שילטון בן־ציון),
 שהוא טחחום פרוטה לשלם בלי צאת,
 כן־ציון את בדין, הופך, לחברה, חייב

לאשטים.״ כולנו ואת למאשים
מעריב) לב, (יגאל

האמיתית הסכנה
 מפה צייר שתן !אריאל שר־החקלאות

 שט־ על ערבית״ ״׳השתלטות של מאיימת
מתב כיצד הסביר לא השר חי־יהלאיום.

 ראש־ בערב אך בשטח, זו השתלטות טאת
 ואזהרות, איחולים של במאמר השנה,

 חבר־הכנסת של בעטו הדברים הובהרו
שמיר. משה

 עלייה כלא :חריפות ביתר זאת ״אומר
ה ההתיישבות נהפכת — וגדולה גדליה

 של להיפוכה — כארץ־ישראל יהודית
ת להתיישבות עצמה, י ב ר יש בארץ ע

 בפניו לעמוד שאיו איתנים ככוח ראל.
ה היהודית הקולוניזציה ומושכת יונקת

 המצוי עבודה, כוח והעשירה מתוחכמת
עבו וכוח הנשלטת, בסביבה וכשפע בזול

 עובדים כמשמעו, פשוטו הוא זה דה
ם י י ב ר משפ על וטפס, נשיהם על ע

ואהליהם. חותיהם
מחר צריפיהם, טהר אהליהם, ״היום

אדמתם. ובקרוב — בתיהם תיים
הזעזוע את להביע הלשון כבר ״קצרה
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 כבר קצרה זה. נושא לגבי בציון יושב
 ממשלות באזני ולהתריע לזעוק הלשון

 ואת הזה הנושא את הדוחקים ומנהיגים
 שני דרג של לפינות — למשאו האחראים
(מעריב) ושלישי.״

ושמה בעיה
שר-החקלאות

 בזכות הליכוד !ממשלת אל הוכנס מאז
 הולך האישיים, והסנטימנטים המנדטים

 ממש, של מיטרד והופך החקלאות שר
 אומר־לא־או- ׳שהוא ובחברים בהצהרות

:טל אברהם !מבהיר מר.
 בגין מנחם את הכריח לא אחד ״אף
 מש- אך בממשלתו, שרון אריק את לכלול
 איש רק שיש לפרקים הוטה זאת, עשה
 שתן וזהו — משם להוציאו שיכול אחר

 לפי כי נראה הצד מן למסתכל כעצמו.
 בממשלה: פתוה מחשבון שרוו נהנה שעה
 חרסינה בחנות כפר להתנהג רשאי הוא
 ואין ושכירים רגישים מדיגיות פריטי של

 הקהל וכדעת כציבור לתעתע פה; פוצה
 פורסמו־ כיש־אין, גפשו כאוות העולמית

 התנחלו- אושרו אושרו־לא לא־פורסמו,
 הכלתי־מהו־ הטסיורת את להאדיר ;יות

 והזלזול החוק עליונות אי־כיכוד של ללת
 בעלי מנהיגים מצד תקינים ממשל כסדרי

 ארגוניות אנומאליות ולהנציח כאריזמה
סובלת. אינה •שהדעת ואתיות

 את בולעים ממשלתו וחסרי כגיו ״מנחם
 האיש את להרגיז לא רדי בשקט, הכל

 יעשו שהם לצפות שאיו וכיוון התקיף.
 התקווה לא אם לגו נותר מה — משהו
 האנשים שמן מר על יימאפו אחד שיום

 והוא פה, הקיימת העלובה הממשל בשיטת
 במשרה לילי ואל התווה אל לו יחזור

(הארץ) מלאה.״

השבוע פסוק•
בגין: מנחם ראש־,הממשלה •

 הוא השלום יואילו נמנעת הוא ״המלחמה
נימנע.״ בלתי
שמ ח״ב האופוזיציה ראש •
 הת־ שום על ייוודע ״ואינני פרם: עון

 התרחקות על יודע ואינני לשלום ׳קרבות
שע לשעבר, האוצר שר־ •ומסניו.״  יהו

ץ: בי  השידה. עוסק אני ״עסשייו רבינו
שירה.״ אוהב !אני

 ״אני קוכנר: אכא המשורר •
 הזה השלטון גם בשלטון. בחילופין !מאמין
העת.״ וסבתא יוחלף
 ״אני פקר: אילן האסטרולו; •
 רב, ציער המדינה ישל ׳בהורוסקופ רואה
 רבה. גיסא־!שומחה וסאידך יאחד, ׳מצד
זה.״ ול!מה ׳מתייחם זה למה לפרש קשה
 ח״ב וביטחון, חוץ ועדת יו״ר •

 מבעיית ליראות ״יאסור :ארנס ׳משה
 סימטרי. עניין הוהודית ובבעיה הערבים

 !מי אך הערבים ושל בזכות מזלזל !אינני
 זכו־ את שולל סיומיטריות לזכויות ושטוען

יותי׳נו.״
 ״!אני דיין: משה החוץ שר־ •
להתפלג.״ ואינני.מתכות יהיד סיעת עצמי
״דיין :הנ״ל על מאיר גולדה •
׳לא־יפשיוט.״ ׳מאד איוש הוא

 יכנס על דבר, כתב כרגע, גחום •
 ״הסמל המכביד,: בכפר דיין ׳משה תומכי

 ושל התנועה של לירידתם ביותר המוחשי
 הי־ היה המפוארים׳ היסינרמה ומימי האיוש
 הסיגר־ שבכנס צ׳יזס׳ ואל״שבע של יעדרו,

הראשונה.״ בשורה אמה עם ישובה מה
״ה יוסטינוב: פיטר השחקן •

 שהם בילבד זה לא יסביר. עם הם יהודים
 שי־ ובעלי מנהיגים שני לאנושות סיפקו

 וקארל הנוצרי *ושוע כסו ׳עור־יקומה
 את לעצמם הרשו גם שהם ׳אלא ׳מארכיס,

 אחד אף ואחרי ללכת שלא המותרות
׳משניהם.״

)13 מעמוד (המשך
 לוח־יד,זמנים ליו. לדאוג ציורך אין כפניה,

 יישא ההערכה על־יפי ׳מאד. דחוס שלו
 ה־ בחודשיים בארצ״ידהבר־ת ואבן אבא

 שה־ מאחר הרצאות. 30יל־ קרוב ׳קרובים
 יש אינו־ניתן־לוויכיויח, תובע !שהוא ׳מחיר

 קרוב ׳סכום זו בתקופה יגרוף ׳שהוא להניח
 הנוספים הסכומים !מלבד ל״י, למיליון

הוצאותיו. לכיסוי לו שישולמו
 למצב ׳באמת נקלע אבן ואבא יכי נראה

 כאלה ומחירים !תובע הוא אם יקשה כספי
 לא־מסבר המקזז. על לעמוד וסוכן ואינו

 לי ״היו ידיד: לפני עצמו הוא התוודה
 עורכי־ רק האחרת. ובזמן הוצאות המון
 ההיתר בפרשית לטפל כדי ששכרתי הדין

ממש שנעלם בחו״ל מטבעוחוץ לאחזקת
ל״י.״ !מיליון רובע י לי עליו האוצר, רד

דג אד מדג אנו
 לסמי המושפטי היועץ החלטת ם יו*
ג  אכא נגיד ומישפט להגיש שלא ישלה י
מליבו. אבן בוודאי נגולה אבן,

בחו זועם, ואף ויכוח, עוררה זו החלטה
 יצחיק פרשיות יבין דימית שיראו ריבים, גים

 החשיד את שהשמיעו היו ׳אבן. ואבא רוביו
 איפה של ובמידה נהג המישסטי ושהיויעץ
ואיפה.

ב הסביר עצמו ׳ברק אהרון הפרופסור
 את לשמוע, מעוניין שהיה למי סבלנות,

הפרשיות. שתי בית הקיים !המהותי השוני

 — זר !מטבע של בחשבונות נגעו שתיהן
בי היחידי הדימיון לדבריו, היה, זה יאך

ניהם.
 ברור. המצב היה יבין !מישפחת ׳בפרשת

 — עבירה !ביצוע יעצם לגבי ספק יהיה לא
 ומגלי האמריקאי בבנק הוחזקו החשבוניות

 בלתי־ היו בן ועל כך, על היתר ושנתקבל
 בעבירה. הודו רבין ויצחק לאד, חוקיים.
 ה־ היועץ לפני שעמדה היחידה השאלה
 מישפטים, נגדם ולהגיש אם היתד, ׳מישיפטי

יכופר. בתשלום להסתפק או
 ל־ מעל כזאת, עבירה של ׳מיקרה בסל

 ברק !מישפט. בעבד ׳הוגש הולאה, 5000
 סיבה כל שאין מצא התקדימים, !את בדק

 — ראש־הממשלה של מעמדו !מילביד —
 הגשת על יעמד לכן הנוהג. מן לחרוג

 הסתפק אך רבין, לאה נגד המישפט
׳מבעלה. כופר ׳פגניות

לגמרי, שונה היה אבן אבא של עניינו
 ביכלל בוצעה האם :השאלה הייתה כאן כי

ז עבירה
 היתר קיבל כי וטען זאת, הכחיש ׳אבן
 לא יבזה היתר בחשבונות. להחזיק רושמי
 הרשות בתיקי ׳ולא בתיקיו לא ׳נמצא,

 להאמין אם להחליט נאלץ ברק המוסמכת.
 הנימוקים לגביו הכריעו לאו. או לאבן

:הבאים
 היתר, בשעתו אבן ביקש !אילו •
 היה לא ספיר, ופינחס ׳מאור גולדה בימי
 היה הנוהג אותו. ׳מקבל שהוד. ספק שום

 לא זה. !מסוג פמיייקרים ׳רשיונות ׳להעניק
רשיון. לבקש שלא סיבה איפווא׳ ליו, היתד.
מוספד שני נמצאו אבן של בתיקיו •

 שניה ובקשה היתר, לקבלת בקשה — כים
 מן פרישתו ואחרי ההיתר, את :להאריך

ל המושטירתיית במעבדה בדיקה הממשלה.
 אמנם המיכתבים כי הוכיחה פלילי זיהוי

 הנקובים במועדים שנים, לפני ׳נכתבו
 לכתוב לאבן סבירה סיבה היתד, לא בהם.

א !מנת על אלה מ״כתפים ל  להגישם, ש
 היה לא הוא לעתיד. ומתוחכם באליבי

 היה יכול ושהדי מראש, כזה לאליבי זקוק
היתר. ולקבל לבקש תקופה באותה

 !שורר המוסמכת הרשות במישרד •
 ׳אינו בו מיסמך של ואי־הימצאו אי־יסדר,

 ל׳א סלל כי מאד שייתכן גם ומה חריג.
 האחראי שהפקיר מיוחד׳!אלא הוכן!מיסמך

 מיכיתבו ׳גבי על אבן של הבקשה את ואישר
זה. של

 ומזכירות, יסטה כעדים הביא אבן •
 שהיה ומי דינשיטיין, צבי הד״יר ואת וגם

 ראו בי שיטענו שר־האוצר, ■סגן בשעתו
 היה יבול שדינשטיין מכיוון !ההיתר. את

 ההיתר, את לתת בעצמו לצוות בשעתו
בדבריו. לפקפק סיבה היוועץ ימצא ל!א

 רד היועץ החליט האלה הסיבות ומכל
 וקבע אבן, ושל גירסתו את לקבל מושפטי

!נגדו. מי״שסט להגשת מקום אין פי
 החליט מדוע השאלה כמובן, !נשאלת,

 מישפט להגיש תחת בעצמו, להחליט ברק
 לאבן להאמין אם להחליט ׳לשופט ולהניח

 עקרונית כי !ברק טוען כך על לאו. או
 ׳נגד ומיושפט ■להגיש הכללית לתביעה אסור
שה־ ׳מאמינה אינה עצמה היא !אם נאשם

לבגוד

 ה־ אם !מראש לשיקול עלייה אשם. נאשם
 הרשעתו את מאפשרות הקיימות האיות

 לידי ׳מגיעה היא ׳ואם — !בדיין הנאשם ושל
לה לה אסור ומספיקות, הן שאין מסקנה

המיושפט. את גיש
•שב המיזשפט, מן אפן ;אבא ניצל כך
 בשבר ׳ניסר בסכום לו עולה היה וודאי

 עליו שהיה ׳סכום — עורכי־דין טירח׳ת
 ממשלת- צידקת על מהרצאות להרוויח

 ברחבי היהודיות הקהילות לפני בגין,
 לעלות עלול היה המיושפט ארצותיהברית.

למהות. הרצאות, יעשר במחיר לו

#שזוסמו הבגידה
ה־ע-ררר, אחרת מרתקת אלה רלל

הממ !בחוגי נפוצה ׳כאשר השבוע,
 ומשיה ובגין ישמניחם השסרעה־היד״עה, שלה
 ביותר: ומחוכם תעלול לבצע החליטו ידיין

ב ישראל כשגריר אבן אבא יאת למנות
ריניץ. שיימחה ושל במקומו וושינגטון,

 המתה שיבה יזו תהיה !אבן, בשביל1
 ובעונה ׳בוושינגטון(ובעת שגריר היד, הוא

 באו״ם) מיושלזזת-ישראל ראש גם אחת
שר. היותו יקודם ,50ה־ ובשנות
 לכל וברור !איתות גם והיה ׳כזה מינוי

 הוסר־האופי לבגוד. ׳כדאי המערך: אנשי
 ועובר המערך את ׳שעוזב ומי ׳משתלם.
ומחכה. המושרה לו• שכרו!מובטח לליכוד,
 אחת: שואלה רק תתעורר אבן לגבי

!סשכרז ההרצאות לגבי ובעתיד לנהוג כיצד

במועצת־הכיטחון אכן שגריר
כדאי

2090 הזה העולם




