
 בחר, בגין ■מנחם הממשלה אש ך•
 הצעתו את להעלות בקודש, כדרכו •

 ישראל עם היה שבו הרגע באותו בדיוק
 ב־ שהתרחשו וההרג הזוועה בתוך שקוע

 ובתוך הגדול המילים סבך בתוך בהריה.
 את בגין העלה והרגשנות הרוחות סערת

 הפדאיון. על עונש־מוות להטיל ההצעה
 — השטן״ ברא לא קטן ילד דם ״נקמת

אמר. הוא
 בחופי־ להצעה. הגיב הישראלי הרחוב

לכי מתנדבים נמצאו בשבת המלאים הים
 למוות, שיידון בפדאי שתירה היורים תת
 הנדונים את לתלות שהציעו כאלו היו

 הצעה וייראו. יראו למען דיזנגוף בכיכר
 היתד. הישראלי, ברחוב שנשמעה אחרת,
 להביאם מבלי במקום, במחבלים לירות

 הישראלי הצדק סוף לבית־המישפט. כלל
קו כמה עדיין נשמעו זאת לעומת לנצח.

 כי שטענו הישראלי, ברחוב שפויים לות
 בגלל רק ולו לפדאיון עונש־מוות נגד הם

 גזר בעיקבות קדדשים יהפכו שהם הסיבה
 כי טענו במיעוט, היו ואלה אחרים, דינם.

וב מיקרה בכל עונש־מוות הטלת נגד הם
מצב. כל

 חמישה בנושא לראיין בחר הזה העולם
 למוות, נידון פיזמונאית, סופר, אנשים:

 הביע אי׳ש איש חבר־רשת. מחתרת, מפקד
ב שהסתפקו היו הוא. בדרכו דעתו את

 מעניין לפרט. שבחרו היו קצרות. תשובות
 דסד, רוברט של דעתם את לשמוע היה
ב עסק־הביש את שביצעה הרשת, חבר

 בעיקבות ניתלו מחבריה ששניים מצריים,
 אגב, נתפסו, חברי־הרשת הקבוצה. לכידת
פופול מאד חבלנית פעולה ביצעו כאשר

 בבית־קולנוע פצצות הטמינו הם רית,
 מתי של דעתו גם היתד. מעניינת קאהירי.

הברי על־ידי למוות שנידון שמואלביץ,
 אחד־עשר ששהה אחרי לבסוף, ונחון טים
נת שמואלביץ למוות. הנדודים בתא יום
חי נערך כאשר בתל־אביב, ברחוב פס

ברי חיילים קבוצת על־ידי גופו על פוש
 השיב הוא לעברו, ירו הם ברח. הוא טיים.
על־ידי הוראה ניתנה שבוע באותו אש.

 אני מוכן. אינני לזאת חייתיים, טינקטים
 בין האבחנה את נעשה אנחנו שאם מקווה
ה שבמישך ייתכן — לשמו לרצח לחימה

מאיתנו. ילמדו זאת את גם זמן
 את לחסל בכוחנו שיש חושב אינני
 מיכד הפכו אלה אירגונים הטרור. אירגוני

 מימסד איש. אלף 20 עד 15 המפרנס סד
 אותו שמממנים אלד, רק לחסל. מאד קשה

סגי על־ידי לחסלו יכולים אותו ומקיימים
באופק. נראה לא הדבר הברזים. רת

:1111 שנו
 מייסרה, בנר ..נגד,

ר ולצב בנר
 חולדד״ קיבוץ איש עוז, עמוס לסופר

 ער בנושא ונחרצת קצרה תשובה היתה
נש־המוות.
עוז: עמום

 מיקרה, בכל לעונש־מוות מתנגד אני
מיותרת. תהיה נוספת מילה וכל מצב, בכל

דשו: חבו־ושת
 וי מגיע ״תיה

מוותר עונש
 את שביצעה הרשת לאיש שונה דעה

 העובד דסה, רוברט בקאהיר, עסק־הביש
הטלוויזיה. של הערבית במחלקה כיום

דסה: רוברט
עונש־ למחבלים שמגיע חושב אני

עוגש־הגווח ער דעתם את גחוויס אגשים הגישה

ילץ־מור נתן
ולנדאו״ בגין על ״מתפלא

שמואלביץ׳ מתי
למחבלים״ לח״י בין להשוות אפשר ״אי

עוז עמוס
״מתנגד״

 כל על עוגש־מוות להטיל העליון הנציב
 לא שמואלביץ, נשק. שיישא יהודי אזרח

 ופצע בו ירה גם אלא נשק, שנשא רק
רג בשתי נפגע עצמו הוא בריטי. חייל
בחנינה. זכה אך למוות, נידון הוא ליו.

שגואלב״ן׳: נדוולמוות
להיות גזנן ..אני

ר להגזג הגוציא
עו על לשעבר, למוות, הנדון אומר מה

 ממשלת־ישראל, ראש שמבקש המוות נש
ד,פדאיון? על להטיל בגין, מנחם

:ביץ שמואל מתי
ב מוות, עונש נגד אני עקרוני באופן

 מיל- נגד אני עקרוני שבאופן כשם דיוק
ביטחון בעד אני אבל שינאה. ונגד חמה

מה עונש־מוות ולקיומנו. ילדינו לנשינו,
 אפשר אי מוסרי. פגם בו ואין ביטחון ווה

 עונש־ למחבלים. לח״י אנשי בין להשוות
 לי נראה אבל אותנו, הרתיע לא מוות

של בלחימה כרוך שמיה החיים שסיכון
•מלהצ אחרים רבים הרתיע בבריטים נו

 שהיינו הסיבות אחת היתד. זאת טרף,
 ׳אותו שאילו משער אני כל־כך. מעטים
 הרן, עינת של גולגלתה את שרוצץ מחבל,

 בץ אפילו היטב מבחינים שאנו יודע היה
 את מרים היה שלא יתכן — •לרצח רצח
 היתד, לא — מבחינתו .4 בת ילדה על ידו

שהאינס יתכן זאת. שיעשה סיבה שום
 כוח מכל יותר חזק שבו, החייתי טינקט

 כל את למצות חייבים אנו •אולם ארתעה.
 מלרצוח אותם להרתיע כדי האפשרויות,

 להורג יוצאו אם נשינו. ואת ילדינו את
 — אחד יהודי ילד רק ויינצל מחבלים 10

ב ההומאני הדבר המוות דין פיסקי יהיו
לעשותו. ושמתובתנו לעשות שיכולנו יותר

 הפלסטינים בין דמיון כל אין קשר, אין
לוח היו אילו חירות־ישראל. לוחמי לבין

מזויינים כוחות תוקפים היו מחתרת מי

 את פוצצנו כשאנחנו שלווים. אזרחים ולא
פע שלוש מראש הודענו הנזלך־דויד מלון
 לא פעם אף אנחנו הבניין. את לפנות מים

 בריטיים קצינים בארץ היו ילדים. רצחנו
 עולה היה לא פעם אף מ״שפחותיהם. עם
 וילדיהם. נשיהם את לרצוח דעתנו על

 הנשים אחת, פעם זאת עושים היינו אילו
 היו וחם הארץ את עוזבים היו והילדים
 אבל נשותיהם, ללא פה לחיות נאלצים

יגע. לא הלח״י שבמישפחות ידעו, הם
 אותם הופכים שאנחנו לטיעון באשר
 מוות דין פסקי על מדובר הרי קדושים.
 לעם, לו אוי במיוחד. אכזריים לרוצחים

לאו לגיבורים ילדים רוצחי יהפוך אשר
מיים.

חיי בסטנדרטים להתחשב מוכן אינני
 אצטרך אם איתם. לחיות רוצה אני תיים׳
 הם כי מותר, ״להם לעצמי: לומר תמיד

 חיים לבנות נוכל לא לעולם — אחרים,״
משותפים.
 למדו הם האחרונות השנים 30 במשך
 שונים, שהם אומרת כשאת הרבה, מאיתנו

אינם־ עם אשלים שאני ממני מבקשת את

 פוליטי. היה בקאהיר שלנו המניע מוות.
פולי מניעים כל אין המחבלים מאחורי

 כוונה מתוך בני־אדם, בחיי חבלה טיים.
 רצח אם כי פוליטי דבר אינה תחילה,
פשוט.

 מה את בקאהיר מבצע הייתי אני אילו
 מוכן הייתי בארץ, מבצעים שהמחבלים

 עונש לי מגיע היה למוות, אותי שידונו
 בין להשוות בכלל אפשר אי אבל מוות.

שפע שלנו הקבוצה חברי לבין המחבלים
שתוצאו חבלה פעולות יש בקאהיר. לה

 חבלה פעולות יש מראש. ידועות תיהן
 ואז אנשים בהן יירצחו לא כי שברור

 אולם אחרת. העניין אל להתייחם צריך
 את חשוב ולא להרוג היא המטרד, כאשר

 ולא עונש־מוות שהורג למי מגיע מי,
אחר. דבר שום

המחב בין ההשוואה את אוהב לא אני
 ההבדל שלנו. הקבוצה אנשי לבין לים

 בכלל ואין גדול מאד הוא לבינם בינינו
 אדם בחיי משתמשים הם להשוואה. מקום

אנחנו שלהם, המטרות את להשיג כדי
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