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 הבתים הריסת קרקעות, הפקעת בבעיות ידון הכנס
 לאזרחים לשיוויון־זכויות ותביעה הערביים בכפרים
הערביות. המקומיות ולראשויות במדינה הערבים

לבנם. מוזמנים יהודית־ערבית אחווה שוחרי

 ד׳דואר). (על־יד המושבות ככר — 08.45 בשעה מתל־אביב תחבורה:
 הטרמפיאדה). — ארלוזורוב (רחוב — צפון הרכבת תחנת — 09.00 בשעה

האומה. בניני על־יד — 08.00 בשעה — מירושלים

,עמיחי איתן
*מזיקים הדכרת .4*5

חים מ ידלדגרת מו להדברת מומחים
עש עץ. תולעי
. נבגדים. ספדים נוזדקי
ל 2272 ד ת .10 מודיעין רח׳ רנזת-גן, מ׳ ע קי\

7טל. 9 0 1 1 4 - 5 - ש 6 481/75 ססד! מסיי* י

7 למי מאזין מ*
)19 מעמוד (המשך

 בשבוע אדם. כוח ללא תישאר זיגל של
וע בפני המישטרה קציני כשיופיעו הבא,

ה עניין את להסביר ויצטרכו החוקה דת
 הוא הנושא בי בוודאי יענו הם הקלטה,

 לדון רשאים הם אין לכן סוב־יודיצה,
 תופסת, אינה זו טענה עליו. ולהגיב בו

 איש ראשית, סיבות: שתי בגלל כמובן,
ל רק אלא ההקלטה, לתוכן התייחס לא

הסוב כללי ושנית, בוצעה. שהיא עובדה
הכנסת. עבודת על מעולם חלו לא יודיצה

זכות
הפיקוח

 הפתעה צפויה חמישטרח קציני *'4
 הוועדה. של הבאה בישיבתה נוספת *

 נערכו שעברה בשנה כי לטענתם, בניגוד
הווע מחברי אחד מתכונן האזנות, 70 רק
 מ־ יותר של פיענוחים בפניה להציג דה
 המישטרה, על־ידי שנערכו ציתותים, 110

 אינם חברי־הכנסת שעברה. בשנה כולם
 להיות צריו לא אולם פרטיים, בלשים

 מציג מסויים ח״כ שאם להבין, כדי בלש
 האזנות שמספר הרי פיענוחים, 110כ־

יותר. גדול הוא למעשה שבוצעו הסתר
— הוועדה בדיוני שעולה אחר נושא

 האזנות־סתר לאשר או להחליט מוסמך מי
 ההאזנות־ כי טוענת המישטרה ציתותים. או

ה קצין של באישורו רק בערנות סתר
ההאז נערכת שבו באיזור הבכיר חקירות

 להקלטה ביחס לפחות ההקלטה. או נה
 ה־ נהגה כך לא בי ראיות, יש החיפאית
מישטרה.

 ה־ רשאית תהיה החדש החוק פי על
 יפנה שהמפכ״ל לאחר רק להאזין מישטרה

מת צו ממנו ויקבל מחוזי לבית־מישפט
 שלה הקלה, מבקשת החוק הצעת אים•

 יוכל שהמפכ״ל :חברי־כנסת מתנגדים
שיאפשר שעות, 48ל־ צו על בעצמו לחתום

 דבר את המישטרה ואנשי השב״ב נציגי
 אישים אצל ואחרות אלה האזנות של קיומן

ציבו שערורייה ותתפתה יתכן פוליטיים,
גדולה. רית

 שירותי־ כי מציע אינו החדש החוק
 שופט של אישור לקבל יחוייבו הביטחון

 והציתותים הסתר הקלטות את לבצע כדי
 שראש־ תהיה, היחידה המיגבלה שלהם.

 לאשר יצטרכו שר־הביטחון או הממשלה
 גם יצטרך שר־הביטחון אלה. ציתותים

האי על לשר־המישפטים תקופתית לדווח
 יהיה ראש־הממשלה ואילו שנתן, שורים
כזו. דיווח מחובת פטור
 תינתן לא בוועדה הרוחות הלך פי על

 ולראש־הממשלה. לשב״ב זו פריוויליגיה
ה־ שגם תהיה, הדיונים שתוצאת יתכן

גדם יו״ר
הדמוקרטיה על שמירה

יעקוב נציג־המישטרה
המישטרה על שמירה

שופט. של צו ללא גם ציתות או האזנה
 הביטחון שירות הוא אחר מאזין גוף

 בפני שהופיעו נציגיו, שני (שב״ב). הכללי
 בשנה כי טענו החוקה־חוק־ומישפט ועדת

 האזנות, עשרות כמה רק קיימו שעברה
המ בביטחון פגיעה למנוע במגמה כולן

 כל נערכו לא השב״ב אנשי לדברי דינה.
 '50ה־ שנות מאז פוליטיות האזנות־סתר

 אישורו את לקבל יש האזנה כל על וכי
הממונה. של

 הטלפון
הנשיא של

הפ צפוייה השב״ב לנציגי גם ולס
*  על-ידי להישאל עשויים הם תעה. א

 ערכו המישטרה או הם אם הוועדה, חברי
 פוליטיות, דמויות של בטלפונים ציתותים
 סגן נבון, יצחק המדינה נשיא ביניהן:

 שר־התחבורה שהיה מי ידיו, ייגאל רד,״מ
 שרון, אריק שר־החקלאות עמית, מאיר

 יגורי, אסף גרופר, פסח וחברי־הכנסת
 יושב־ שהוא ארנס, משה טולידאנו, שמואל

 הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ראש
 בר־לב, חיים פרס, שימעון לין, אמנון

יכחישו אם טובי. ותופיק זייאד תאופיק

 לבית־מישפט רגליו לכתת ייאלץ שב״ב
 האזנות־סתר המתיר צו לקבל כדי מחוזי,

וציתותים.
 להגניב ניסו ושר־המישפטים הממשלה

 להאזין יהיה מותר כי שלהם, החוק בהצעת
 בית־ צו ללא לטלפונים, ולצותת בסתר

 בשיחה מהמשתתפים אחד אם מישפט,
 ער ויכוח יש זה נושא על זאת. יאשר

 יאפשר זה פתח כי הטוענים, יש בוועדה.
הק לערוך ולשירותי־הביטחון למישטרה

תע שלא בצורך, וציתותים סמויות לטות
 סעיף כי נראה החוק. עם אחד בקנה לה
הסכ תידרש מיקרה ובכל יאושר, לא זה.
סמו האזנות לערוך כדי בית־מישפט מת

יות.

 המישטרה אנשי אם יקרה מה אולם
 ן החוק על יעברו שירות־הביטחון ועובדי

 כהן, חיים העליון השופט עמד כך על
ש בשבוע הוועדה חברי בפני כשהופיע

 כאשר כי בחוק לקבוע יש לדבריו עבר.
הק נערכה כי מישפט, במהלך מתגלה,

 בלתי־חוקי ציתות או בלתי־חוקית לטה
 ב־ רשאי, השופט יהיה החקירה, במהלך

 מישפט־ לערוך מישפט, אותו מיסנרת
 שביצע מי את במקום, בו ולדון, זוטא,

בלתי־חוקית. הקלטה

2163 הזה העולם


