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המצלמות? לעיני אותו שיחזר כיצד 1,1 ביצוו שלא בפשע תערב׳ הודח

היה שלא הפשע
ב שעלה ביותר ,המיתר, סיפור ף*

ב חבוי היה בסנסת שעבר שבוע • י
 בשום זכתה שלא שלי, קטנה שאילתה
.פירסום.
:במלואה השאילתה הנה

 באפריל 2מד,־ אחרונות ידיעות העיתון
שטע חיילת, של מיקרה על דיווח 1979

הת המוחזקים מהשטחים ערבים כי נה
תעו ובו ארנק, מידיה וחטפו עליה נפלו
 וזה ערבי, זיהתה החיילת צבאיות. דות

 את שיחזר וגם המעשה בביצוע הודה
מ שלושה וזיהה המצלמה, לעיני הפשע
במעשה. לו שעזרו חבריו

ווווווו״ו
קול טו לפרו

 שהיא הצעירה הודתה בבית־המישפט
 את שאיבדה מפני הסיפור, כל את בדתה

מעונש. וחששה התעודות

לשאול: מתכבד אני
ן זו בפרשה חקירה נערכה האם )1(
הער חקירת נתונה היתד, מי בידי )2(
 שי- או המישטרה בידי — זו בפרשה בים

י רות־הביטחון־הכללי
 החוקרים השתמשו אמצעים באלו )3(
 בביצוע הודאה מהחשודים להשיג כדי

ביצעו? לא שהם פשע,
 נחקרו, זו בפרשה החוקרים האם )4(

מס נגדם הוסקו והאם לדין הועמדו האם
כלשהן? קנות
 באמצעים השילטונות אחזו האם )5(

ש חקירות של שיטה למנוע כדי כלשהם

עשו? שלא במעשים להודות אנשים תביא
או הגשתי השאילתה. לשון כאן עד

 ביוני 17ב־ — שנה מחצי יותר לפני תה
 זמן לשר־הפנים דרוש שהיה נראה .1979

 שעבר בשבוע עליה. להשיב כדי מאד רב
 :הבאה התשובה את ומסר הדוכן על עלה

 סורג: יוסף שר־־הפנים תשוכת
בשאיל הנזכר האדם :5—1 לשאלות

ל הצבאית, המישטרה על-ידי נעצר תה
 למיש- ונמסר המתלוננת בידי שזוהה אחר
ה הודה חקירתו במהלך לחקירה. טרה

 את שיחזר ואף המתלוננת, בתקיפת חשוד
וב- החקירה, נמשכה זאת, חרף המעשה.

 לסריג מחר■*
משיג! אריק

 אורי על״ידי נאמרו הגאים חדגרים
 לטדר־היום להצעתו כהנמקה אבנרי
שרון. אריאל השר של חוותו בעניין

 שרון אריאל השר אם אינה השאלה
שלו. החווה על לוותר צריך

 מדינת-ישראל האם היא השאלה
 השר של שירותו על לוותר צריכה
שרון. אריאל

 של לחוותו מוזמן להיות הכבוד לי היה
 וכאשר שר היד, לא הוא כאשר שרון השר
 התרשמתי חבר-הכנסת. הייתי לא אני

 בו. להתפאר אפשר הזה. מהמיפעל מאד
 מהשר לדרוש דעתי על עולה היה לא

 על עולה אף עולה אבל החווה. על לוותר
 מלהיות לחדול מבעל־החווה לדרוש דעתי

שר.
 הצעה מעלה שאני איש יחשוב אל-נא

 דיעות שרון אריאל לשר שיש מפני זו
 למדיוגה. אסון בהן רואה שאני מסויימות,

 השר היה אילו גם זו הצעה מעלה הייתי
אריק-מלר־היונים. שרון

 הפרשות של בעיצומן סוד: לכם אגלה
עו אברהם המנוח והשר ידלין אשר של
הבר ההזדמנויות, באחת אלי, פנה פר

 ראש־הממשלה אז — רבין יצחק ד,כנסת
 מערכת את מערער שאני נגדי והתריס

 האישים שני במיפלגת-העבודה. היונים
 כפי במערך, היונים מראשי היו האלה
ש אז לו אמרתי יודעים. כולכם שאתם
חסי שתהיה לעיקרון להסכים יכול אינני

 לחוד דיעות שחיתות. בענייני ליונים נות
 איני וכמה כמה אחת על לחוד. ופרשות

לניצים. חסינות להעניק צורך רואה
נוס של ובנימה אגב, כדרך ורק

 היכן :לשאול יכול אני טלגיה,
 כשראש-ממשלה המוכים, הימים

 כמה שמצאו מפני התפטר כישראל
כאמ ככנק שלו כחשכון דולרים
 נקרא היה לא זה היום ריקה?
:חרי; אפילו

חוקי. זה עכשיו :י יצחק יצחל,
 אני לנזה יודע אתה ג אכנרי אורי

----------

 לשילטונות להודיע יש כיוס גס מתכוון.
בחוץ־לארץ. חשבון־דולרים על

 (זשחץז האדם
השילטון את

 אני סתם? פרשיות על לדבר למה אבל
 בכנסת עצמה הזאת הסוגיה את העליתי

ב 13ב־ המערך, שלוט בימי השביעית,
 הזה הדוכן מעל אז העליתי .1973 יוני

 שריס על איסור חוק פרטית: הצעת־חוק
במיסחר. לעסוק
 משרי אחד לי נתן לכך הדחיפה את

 — שמו את כאן אזכיר לא — המערך
ב עתיקות סוחר הוא כי התגלה כאשר
בינלאומיים. ממדים

 לצטט לי והרשו — בנאומי אז אמרתי
 היושב- ״אדוני כהרגלי: שלא מנאומי,

מו האם השאלה: את מעלה אני ראש,
 לעסוק בכלל — שר לכל — לשר תר

 לאזרח מותר שהוא במיסחר גם במיסחר,
 הטוב הסדר את הדבר תואם האם אחר?

אינ לחברי־ד,ממשלה שיהיו במדינודחוק,
 הכרעות על להשפיע העלולים טרסים

? מדיניות
 לע• לשר מותר האם ״...כקיצור,

 מכהן כעורו פרטיים כעסקים -׳סוק
?״ ממלכתי כתפקיד
 להסיר אז הציעה מאיר גולדה ממשלת

 ושר־המיש- מסדר-היום, הצעת־החוק את
 שאני שפירא, שימשון יעקוב דאז, פטים
 הזה הדוכן מעל העלה אותו, מעריו מאד

שו מנימוקים נימוקים טכניים, נימוקים
 אבל הזה. המעשה את להצדיק כדי נים

 מותר אם — לפינה אותו דחפתי כאשר
 הדוכן אל בשנית עלה הוא — כך לומר
 ביקשתי היושב־ראש, ״אדוני ואמר: הזה

להב כדי רשוודו־,דיבור את נוספת בפעם
 תמים־דעים שאני מוחלטת, הבהרה היר
רשאי אינו שחבר־ממשלה הרעיון, עם

 ולא בתעשיה ולא במיסחר לא לעסוק
 זולת אקטיבי, עיסוק אחר, עיסוק בשום
 מקודם, לו שהיו מנכסים הכנסות קבלת

פסיבית.״ בדרך אלה הכנסות וקבלת
מהצ אז נמנע שהליכוד מעניין

 חבר־הכנ־ אמר הליכוד כשם בעה.
 ששר ״כדור הלוי: בנימין פת

ולהר כמסחר לעסוק צריך אינו
עסקים.״׳ מעשיית וויח

 דאז, חבר־הכנסת אמר בדומה דברים
 החופשי״, ״המרכז בשם תמיר, שמואל

הימנעותו. הנמקת בעת
 קריאת- אז קרא בגין מנחם חבר־הכנסת

שאו ״ברנרד :היתולית-למחצה ביעיים
 האנשים משחית; אינו ,השילטון אמר:

 היתד, האימרה השילטון/״ את משחיתים
היום. גם נאה שהיא חושב ואני אז, נאה

לכתוב. ידע שאו ברנרד ז כנין מנחם
ממנו. ציטוט היה זה :פרם שימעון

 להיות ממנו נמנע ז אבנרי אורי
 לא שלו הדברים כן ועל ראש־ממשלה,

במיבחן. הועמדו

נחושה מצח
אי איננה הסוגיה היושב־ראש, אדוני

 חריג היא שרון השר פרשת כי אם שית,
 החריגים בין חריג היא החריגים. בין גם

 וגם השר, של וסיגנונו אישיותו בגלל
הממשלה. של וסיגנונה מהותה בגלל

אפ שרון, מר של לסיגנונו אשר
 אריק לחריג מחריג :לומר רק שר

משיג.
 אני ״דרך־חיים״, על מדבר אריק ואם

 אריק של דרך־החיים לומר: רק יכול
 ״חריג״ המילה חריג. כולה היא שרון

 בשעתו פעולתו. שלבי בכל אחריו רודפת
 כעל רישמית ממשלודישראל עליו הכריזה

ה לגירוש פעולתו כאשר היה זה חריג.
ההתנחלו ולהקמת בפיתחודרפיח בדואים

עצ שהוא ההתנחלויות אותן — שם יות
 הוגדרה — למצרים כיום אותן מוסר מו

כחריג. רשמית

שרון ולילי אריק
היונים? מלך אריק

 שאני למרות לממשלה, איטר
 כוטות, ממלים היום להימנע רוצה

 לשיטת לקרוא שאפשר חושב אני
 כמלים רק שרון כפרשת טיפולה

נחושה״. ״מצח
משחי אנשים היושב־ראש, אדוני אכן,

 אריק חוות של והפרשה השילטון, את תים
 מובן במלוא השילטון השחתת היא שרון

 אלא בילבד, הזה השילטון לא — המילה
 עקרונות כאן נקבעים לצמיתות. השילטון

 של דעתו על יעלו שלא קונסטיטוציוניים
סביר. אדם

בממשלה כייס
 קטן: אחד פרט עוד לגלות לי הרשו

 בכנסת הזאת, בסוגיה אז נתקלתי כאשר
 לחוק הפרופסור אל פניתי השביעית,

שאל רובינשטיין. אמנון קונסטיטוציוני,
 על איסור בחוק מוצא אינני אותו: תי

 היכן יודע אתה אולי במיסחר. לעסוק שר
 לי ירשה — לי אמר והוא בחוק. נמצא זה

לס רובעשטיין אמנון דד,יום חבר־הכנסת
 בחוק. כזה סעיף להיות ״מוכרח זאת: פר
 48 של ארכה ביקש הוא אחפש.״ אני

 כעבור בחוק. זה את למצוא כדי שעות
 ״אין לי: וגילה אלי טילפן שעות 48

 סעיף שאין נדהם עצמו הוא כזה״. סעיף
 הכל כזה. סעיף שאין נדהמו הכל כזה.
 חבר- על האוסר סעיף שיש משוכנעים היו

 בכלל, פרטיים בעיסוקים לעסוק ממשלה
לשילטונו. במישרין המסור בתחום רק ולא

 שזוהי הממשלה מדדה למעשה
 מישטר יסודות את הנוגדת פרשה
 אך הציבורי, והסדר המוסר החוק,

 לעשות. מה אין :לנו אומרת היא
 ועל-כן לממשלה, חיוני שרון השר

ושיג מעשיו בל עם להשלים יש
יונותיו.
קיצו־ היפותטי מיקרה לתאר לי הרשו


