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 יושבי-ראש לידי שעבר בשבוע שהגיע מיסמך ך*
 אצל אדום אור להדליק צריך היה בכנסת הסיעות • יי

כולם.
 שר- של הצעה זאת היתה מהותו: ביגלל כל קודם

חברי־הכנסת. חסינות את מכריע באופן לצמצם המישפטים
 לאנשי- נוגעת והיא פרלמנטרי, עניין היא החסינות

 חברי על להגן כל־כולה נועדה היא בילבד. הפרלמנט
 המבצעת. הרשות של מכשירי־הכוח מפני המחוקקת הרשות

ה על־ידי כזאת הצעה של הגשתה עצם לכן ל ש מ מ ה  
 אופיו על מעידה היא ממנה. גדולה שאין שערורייה היא
 כל על מאשר יותר תמיר, שמואל שר־המישפטים, של

לי שרי־מישפטים של ארוכה שורה אחרי אחר. דבר
 אוטוריטרי שהוא אדם זה בכסא עכשיו יושב ברליים,
 ביותר המסוכנים האנשים אחד שהוא ספק ואין — מטיבעו

הממשלה. שולחן ליד
ממהותו. יותר עוד חמור המיסמך תוכן אך
תמיר: מציע השאר בין
שנה. של עונש־מאםר עדיו שיוטל אזרח •

 כמשך לכנסת מועמדותו את להציג יוכל לא
שנים. עשר

 יורשע, אדם שאם הדבר פירוש מחרידה. הצעה זוהי
 ויידון בלתי־חוקית, פוליטית בהפגנה בהשתתפות למשל,
 הפוליטית. המפה מן אוטומטית נמחק הוא — שנה למאסר

 ארץ- של חסיד כל וגם איש־שלום, כל שחור, פנתר כל
הזאת. הסכנה לפני יעמוד השלמה ישראל
 את יאכד מאסר לשנה שיידון ח״ב כל •

(סופי). חלוט יהיה פכק־דינו כאשר מושכו
 <לון עימו שיש פשע בין הבחנה שום נעשתה לא

פו שהוא פשע ובין וכר) שוחד קבלת מעילה, (למשל:
אידיאליסטיים. ממניעים והנובע ליטי,

 ואשר שהיא, עכירה ככל שיורשע ח״כ •
 אם מושכו את יאכד שהוא, עונש לכל יידון
 ועדת■ המלצת לפי כך, יחליט הכנסת רוס

 זאת להציע יכולים ח״כ וכד הממשלה הכנסת.
פסל,*הדין. מתן מיום חודשים שלושה תוך

 (על־ידי זה במיקרה יחליט בית*המישפט לא כלומר:
ב יחליט ויותר). שנה של עונש־מאסר הטלת ו  ר

, ת ס נ כ  הממשלה השילטון. מסיעות כמובן, המורכב, ה
זאת. תציע עצמה
 האפשרות הראשונה, בפעם הכנסת, לרוב תינתן כך
 המטריד סיעת־מיעוט של נציג לצמיתות, הבית, מן לסלק
 צריך איני עבירת־תנועה. למשל, עבר, אם גם — אותה
 חבר־כנסת בדעתי להעלות כדי הרבה, דמיוני את לאמץ

זו. בדרך לסלקו רוצה היה תמיר ששמואל
 הערות הפרוטוקול מן למחוק יוכל היו״ר •

 להידון יוכל אדם וכל כהוצאת־דיכה, לו הנראות
 מן שנמחקו דברים יפרסם אם דשנת־מאסר
הפרוטוקול.

 הרוב, על־ידי הכנסת מן שסולק ח״ס •
שדו. הקיצכה את גם יאכד

תמיר ושר שריר ח״כ
מסוייס ריח

 ח״כ, כל על לאיים ברוב, השולטת הממשלה, תוכל כך
 בכנסת, מקומו בשלילת רק לא בעיניה, חן מוצא שאינו

פרנסתו. בשלילת גם אלא
זו. מהצעה נודף פאשיזם של חזק ריח

אסורה החנייה
 רובינשטיין אמנון של שהצעתו מיקרה זה אם ף*

 תמיר הגיש שבו בשבוע בדיוק בכנסת הועלתה 1 י
 בהצעת לתמוך הבטיח שתמיר מיקרה זה האם זו? הצעה

? רובינשטיין
 את להסיר מאד: תמימה הצעה הציע רובינשטיין

 ובעיקר עבירות־תנועה, לגבי רק חברי־הכנסת חסינות
לקנסות־חניה. בנוגע

 מתנגד אינו מי פופולרי. עניין לו תפס רובינשטיין
 ביטול על חולם אינו מי זולתו? של דו״חות לביטול

, לזולת? נעשה זה כאשר ומתרגז שלו, הדו״חות
 אזרחים הצעתו. ואת רובינשטיין את שיבחו העיתונים

 פיתרון ש״י לסיעת היה סוף־סוף ממנה. התלהבו רבים
להו הצליחה סוף־סוף הגדולות. הלאומיות הבעיות לאחת

בכנסת. נוכחותה חשובה כמה עד לספקנים כיח
 צילמה והטלוויזיה יפה, נאום נאם רובינשטיין ואכן,

מאד. מסוכנת היא הצעתו אולם בהרחבה. אותו
מסופ ביכלל, דרושה. היא אין ביותר, הטוב במיקרה

מחנה פלוני כאשר קנס־חנייה. מפני חסינות יש אם קני

ווותוויו
ל ו ק ש ה ס ל

 הרי משלם, ואינו תשלום, המחייב במקום המכונית את
 על- לגבות ניתן החוב שאת וייתכן חוב, בגדר הוא הקנס

המשכורת. עיקול ידי
 הבעייה את לפתור אפשר הרי הדבר, כן שלא נניח אך
 שלא ביניהם חברי־הכנסת יסכימו ביותר: הפשוטה בדרך

 ביטולם, לשם לקצין־הכנסת, שלהם הדו״חות את למסור
אחר. אדם כל כדין דינם יהיה ואז

 לכנסת, שובי בטרם עוד החלטתי, כשלעצמי אני
 החנייה מבעיות יסבלו שהח״כים מוטב לדעתי, כך. לנהוג

האמ שיוקצו סיכוי יש אז רק כי — האזרחים ככל
לפיתרונן. צעים

 דו״חות־חנייה של האלופים אחד הייתי קודמות בכנסות
 ובין ביני שהיתה פרטית, מילחמה רקע על (בעיקר

 דברים על אותי להעניש שרצה מטויים, קצין־מישטרה
 נתן שוטר, לי שסיפר כפי עליו. כתב זה ששמעון

 הזדמנות בכל למכוניתי דו״ח להדביק הוראה הקצין
 כדי ביתי ליד במייוחד עברו וה״ייטרים אפשרית,

אותה.) לחפש
 שהות לי היתד, הכנסת מן העדרי שנות חמש במשך

 שהחלטתי. מה והחלטתי עקרוני באופן זה נושא על לחשוב
 אחד לא אף לקצין־הכנסת הגשתי לא לכנסת, שובי מאז

 — להמשיך מתכוון אני וכך מאז, שקיבלתי הדו״חים מן
 להביא יוזמה תהיה אם ש״י. סיעת של יוזמותיה בלי גם

ברצון. בה אתמוך — בכנסת זה מסוג כללית להסכמה
החסי חוק את לצמצם הצעה בשום אתמוך לא אך

חברי־הכנסת. של נות
 הצעת על ההצבעה מן השבוע של״י סיעה נמנעה לכן

 היא וצדקנית. מייותרת רק היתד, לא ההצעה רובינשטיין.
מסוכנת. היתה

לגיהיווס הדרן־
בדא :זו היתד, רובינשטיין של היסודית פירכה ׳^ן

 ובבתי־המיש־ בממשלה אמון חיה לא המדינה שית י י
 לצקת חרות) סיעת (בהנהגת דאז הח״כים דאגו ולכן פט,

 שערב למשל, חששו, הם מוחלטת. חסינות של דפוסי־ברזל
 לצומת שוטרים בן־גוריון דויד ישלח מכרעת הצבעה

 של בטענות להגיע, הח״כים בעד ימנעו ואלה שער־הגיא,
 יש שנים, 31 עברו בינתיים אולם עבירות־תנועה.

ה את לצמצם אפשר ולכן התבססה, הדמוקרטיה אמון,
חסינות.

רובינשטיין אמנון ח״ב
מפתה רעיון

מאד. נאיבי אדם הוא בכך, מאמין רובינשטיין אם
מבו מלהיות מאוד רחוקה הישראלית הדמוקרטיה

הער לגבי כלל. קיימת היא אין המוחזקים בשטחים ססת.
 היא היהודי הרוב ולגבי מאד. חלקית היא בישראל בים

 מוכיחה תמיר שמואל של הצעתו רופף. בסים על קיימת
 בסיעת דק ולא במדינה, חשוכות מגמות יש בעליל. זאת

 שלא לקוות צריכים יום־יום. בהן להאבק יש הליכוד.
בכך. ביטחון כל אין אך יצליחו.

 אברהם ח״כ דווקא הבליט הזאת הנקודה שאת מעניין
רובינ להצעת שענה בליכוד, הליברלים איש שריר,
 באופן כיום גם דרושה החסינות כי טען הוא שטיין.

 רמז בכך יש אולי יום. יילד מה לדעת שאין מפני מוחלט,
 הלא־רחוק, בעתיד עצמו, את ימצא כי חושש שהליכוד

 שצדק. ספק אין עקרונית, מבחינה אך באופוזיציה. שוב
 שר־המישפטים, להיות תמיר שמואל יכול שבה במדינה

אפשרי. הכל
 בפיר- די שחור. מבול העוצר לסכר, דומה החסינות

 של סכנה לו צפוייה שתהיה כדי בו, ביותר הקטנה צר,
שנוצ אחרי המכרעת. היא הראשונה הפירצה התמוטטות.

גדולה. לפירצה היותה עד מאליה, כימעט תתרחב היא רה,
 הדרך :ופלגיה ד״ש על לאמר אפשר זה בעניין גם

 את העלתה שד״ש כשם טובות. בכוונות רצופה לגיהינום
 היא כן הנדון), (ראה בכך לרצות מבלי לשילטון הליכוד
 אנטי-פרלמנטריות מגמות לפני הדרך־ את לפלס עלולה

העק בשם זה וכל ביותר. חמורות ואנטי־דמוקרטיות
הטובות. והכוונות היפים רונות

 חדרו התשיעית שלכנסת מפני במייוחד, חמורה הסכנה
 על מגינה החסינות כי לציבור נדמה פליליים. אלמנטים
אלה. פליליים אלמנטים

החסי על צל המטילים דברים זו בכנסת קרו כה עד
במע ויושב הורשע כבר רכטמן, שמואל אחד, ח״כ נות.
 את למנוע כדי לכנסת שהלך פלאטו־שרון, שמואל צר.

 שימש חמורה, בהונאה מואשם הוא שם לצרפת, הסגרתו
 חסינותו. את להסיר עתה נתבעה והכנסת לחקירה, יעד
 ד,מיש־ והיועץ כלכלית, חקירה יש גרופר פסח ח״כ נגד
 לא. או חסינותו הסרת את לבקש אם להחליט צריך פטי

 תלונות של צרור נגדו הגישה נוף עקיבא של אשתו
 היד ועוד המישפטי, היועץ לפני מונחות ואלה פליליות,

נטוייה.
 דבר בחסינות אין כי לדעת, צריך הנאור האזרח אולם

 הכנסת בתום־לב. פלילית תביעה מפני ח״כ על המגן
 הדעת על יעלה לא וכימעט חסינותו, את להסיר נדרשת

 מכן לאחר סבירות. ראיות־בעליל יש אם לכך, תעתר שלא
אחר. אדם כל כדין הח״כ של דינו

 רוצה שהשילטון חשש יש כאשר דרושה החסינות
 ממנו למנוע כדי או בו, להתנקם כדי לח״כ להתנכל
 אינו דבר שום תפקידו. את ולמלא דיעותיו על להאבק

 בישראל. דרושה אינה שוב זו שהגנה כך על מעיד
נכון. הוא ההיפך

ריקה המליאה
אחר. בנושא ש״י של הבאלון את ניקב שריד וסי ̂<1

 זמנית להפסיק גם רובינשטיין הציע הצעה באותה
זמן הכנסת מן הנעדרים לח״כים, המשכורת תשלום את

ממושך.
 שלנו. הסדנה מן ישר הלקוחה טובה, הצעה זוהי
ית כי הצעתי גם אז שנים. 13 לפני לכנסת זאת הצעתי

 יד,יד, התשלום וכי הח״כים, נוכחות של גלוי רישום נהל
בילבד. הנוכחות לפי

אותו הפסיק הצעתו, את רובינשטיין נימק כאשר
)48 בעמוד (המשך
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