
בגין) מנחם <עם שריד ח״כ
בדישו? שרון את לחסום

 וכי כוזבת, היתד■ התלונה כי הוברר סופה
חף־מפשע. החשוד

 והמעצר החקירה משלבי שלב בשום
 שלא במעשה הודה כי החשוד טען לא

 פסולות בדרכי־חקירה שימוש עקב עשה,
 כי משבורר גם כן עשה לא והוא נגדו,

כוזבת. היתה נגדו התלונה
 בן־ נחקר זו שאילתה הגשת בעיקבות
 המישטרה על־ידי נוספת פעם המיעוטים

 לא החקירה אולם בתלונה, יסודית חקירה
 מסקנות הסקת שיאפשרו ראיות העלתה
 על־פי התלונה. אמיתות בדבר ודאיות
בענ שנאסף החקירה חומר יועבר החוק,

ולהחלטתו. לעיונו המחוז, לפרקליט זה יין

נו שאלה גרוסטן: חייקה היו״ר
 אבנרי, לחבר־הכנסת ספת

אנ החוקרים היו האם אכנרי: אורי
 שירות-הביטחון- אנשי או המישטרה שי

 לאיזו להודיע השר מוכן האם הכללי?
החוקרים? השתייכו מוסד

ה לשאלה :בורג יוסף פנים ה שר־
לפרקליט. יועבר החומר התייחסתי. לא זו

 המסקנות את התשובה. לשון כאן עד
בעצמו. להסיק הקורא יכול

 ? ביצע שלא בפשע אדם יודה מדוע
 הפשע־שלא־ את ישחזר מדוע מזה? יותר
מדוע מזה? יותר המצלמות? לעיני היה

ביש ממשלה אי־פעם שתהיה נניח ני:
 כקלפטו־ שהתגלה אדם ישרת שבה ראל
 מקופת־המדי- קבוע באורח גונב והוא מן,
הממ תוכל האם אזרחים. מכייס או נר.

 השר מצטערים, ולומר: אז לבוא שלה
להש צריכים ולכן לממשלה, חיוני הזה
? ?־,זאת הקטנה החריגה עם לים

 להביא כדי יותר עוד לכת נרחיק
פ\?: הדברים את

הממ כאחת יתגלה שאי־פעם נניח
 כהירואין. סוחר שהוא שר שלות
 מצטערים, ייאמר: אז גם האם
 דרוש הוא לעשות, מה אין זה, כבה

7 זה עם להשלים יש ולבן לממשלה,

שר נד7 וזיסחו
 עניין זהו אישי. עניין שום כאן אין

הידיעה. בה״א עקרוני
 אכן אם לקרות יכול מה וראו צאו
ב יחזיק שרון שהשר העיקרון יתקבל

תו: סוחר להיות יוכל שר־הביטחון חוו
פעיל  במיש־ יופיע שר-המישפטים בנשק. י
 שר־האוצר בבתי-המישפט. פרטיים פטים
 שר־התעשיה־ מסים. לייעוץ מישרד יחזיק

 — וייצואן ייבואן יהיה המיסחר־והתיירות
בינ במיסחר יעסוק שר־החוץ לא? למה

 חברת־מוניות יקים שר־התחבורה לאומי.
 שר־המישטרה פרטית. חברת־תעופה או

 לא אם פרטיות, לחקירות מישרד יקים
 יפתח שר-הפנים גרועים. יותר דברים
 יהיה שר־השיכון לתיכנון־ערים. מישרד

לא? למה בפועל, פרטי קבלן
שר־הבריאות? יצחקי: יצחק
 יפתח שר־הבריאות ז אכנרי אורי

אדו בחונזרי־רפואה. יסחור או קליניקה,
עצות? לך לתת שר־תבריאוח, ני

ב יעסוק הוא :וירשובסקי מרדכי
הפלות.

 בלי שר יעשה מה הכהן: מנחם
? תיק

מרי: אורי  תהיה תיק בלי לשר א
 אבל בתיקים. לסחור יצטרך אולי בעיה.

 עצה ממני לשמוע רוצה שר־הבריאות אם
 שיטה יש הרי שרון, בשר להתחרות איך

 לייבוא חברה תקים אתה :מאד פשוטה
 קופת־החו־ כדאי. מאד עסק זהו תרופות.

 על מדבר לא כבר אני — הכללית ליס
 מאד תשמח — הלאומית קופת־החולים

 ההזדקקות על־ידי השר בעיני חן למצוא
בה. שולט שהשר הפרטית לחברה י

שה מבינים שכולנו חושב אני רבותי,
 אריק אומרים: אבסורד. הוא הזח דבר

 ראש- אומר מייוחד. משהו הוא שרון
 מדבר אתה כאשר נעליך, ״של :הממשלה

 ראש־הממשלה, כבוד שרון!״ אריק על 1
אומר: זאת ובכל נעלי, את משיל אני
 מצביא שרון אריק השר היה אילו גם

 הגאוניות תכונות כל התמזגו שבאישיותו
ונפו קיסר יוליום מוקדון, אלכסנדר של
 המצביאים גדול היה אילו בונפרטה, ליון
משנה היה לא זה אז גם הדורות, בכל

שלפנינו. הסוגיה לגבי כהוא־זה
נפ את המחרף החיילים, אחרון

 בגדוד דינו — טנק של כצריח שו
התקו ככל ישראל של המצכיאים

פות.

ע?נמו את מייצא ארק
 שרון אריק השר נמצא היכן יודע איני
 הייתי כי כאן, שאינו לי צר זה. ברגע
בפניו. הדברים את לומר רוצה

ומשל־ הוא :<עוז) כץ אברהם
בגרמניה. נמצאים מישרדו
בחוץ־ שהותו עצם :אמרי אורי

 מוכיחה הכנסת, חברי זה, ברגע לארץ
טענותי. צידקת את

 — בחוץ־לארץ? שוהה הוא מה בתור
 תוצרת של ייצוא המארגן כשר־חקלאות,

 שרון השר הרי הממשלה? בשם חקלאית
 של הפרטיים היצואנים גדול בעצמו הוא

שה סובלת הדעת האם חקלאית! תוצרת
תו של ייצוא בגרמניה מארגן שרון שר

חקלאית? צרת
 לדעת ככלל יכול מי יודע, מי
 הממלכתי הייצוא כין הגכול היכן

7 השר של הפרטי והייצוא
 ואני מעריך, אני — ועדת־קנת אומרת

השו את כמוני מעריכים שכולכם חושב
ההגו האנשים אחד קנת, מקס המחוזי פט
 ייתכן שלא — במדינה והשקולים נים

 לסף מתחת שמתרחש למה לרדת בכלל
 כן מאמץ יעשה אפילו השר. של ההכרה
 בן־ שהוא משר, לדרוש אין — ומירבי

 תת־ במעמקי להפריד ודם, בשר אדם,
ושיקו אישיים שיקולים בין שלו ההכרה

 הייתי לא שאני אומר אני ציבוריים. לים
 מ- למישהו מציע לא ואני לזה, מסוגל

לזאת. מסוגל שהוא להתיימר חברי־הכנסת
 לחול צריך זר, אדגרכלי: מרדכי

קיי הבעייה כי עצמם חברי־הכנסת על גס
 של והאינטרסים חברי־הכנסת לגבי מת

השרים. של רק ולא חברי״הכנסת,
רי: אורי מ  הבעיה אחרת, בדרגה א

 פרלמנטים חברי־הכנמת. לגבי גם קיימת
ה הסינאט בזה.■ מתלבטים בעולם אחרים

 תקנות־אתיקה מזמן, לא קיבל, אמריקאי
 אני בה וגס שניה, סוגיה זוהי זה. בעניין
עוסק.

 של הזה המיקרה היושב־ראש, אדוני
 עד בולט, כך כל מיקרה הוא שרון השר

 אי־ הצעת הגשת מצדיק הזה הנושא כי
ש משום זאת, עשיתי לא בממשלה. אמון
בהצ מדי יותר מרבים שאנו חושב אני
 קצת מציע ואני בממשלה, אי-אמון עות

 העקרונית חשיבותו מפאת אבל להתאפק.
נוש יש אולי דיון. מחייב הוא הנושא של
יו נושאים אין אבל חשובים, יותר אים
 לגבי רק ולא זה, מאשר עקרוניים תר

ב תיתקל ממשלה כל הזאת. הממשלה
ה התקדים היום, שנקבע בתקדים עתיד

הממ על־ידי היום שנקבע קונסטיטוציוני
הזאת. שלה

כאש מחבריו, שלושה למישטרה ימסור
זה? דימיוני בפשע הם אף מים

 את לתאר כדי רב, בדימיון צורך אין
הפחד או בעינויים, שימוש התשובה:

בעינויים. השימוש מפני
 על האיש התלונן לא מדוע כן, אם

 כחף־ נמצא שכבר אחרי לפחות כך,
מפשע?

נוס בשאלה רק להשיב אפשר כך על
 של פחדו להיות צריך נורא מה פת:
 חושש הוא אלה בנסיבות גם אם אדם,

תלחנה? מלהגיש
 משאיר השר אין החוקרים, זהות לגבי

 קובעת המתחמקת תשובתו לספק. מקום
 שירות״הביט״ אנשי פרלמנטרית: בלשון

שחקרו. הם חון־הכללי
 נוספת שאילתה מייד שהגשתי מובן

 שרותי- על האחראי לראש־הממשלה,
 לחוקרים קרה מה לברר כדי הביטחון,

 האם לחקור? ממשיכים הם האם אלה.
 שלא בפשעים עתה מודים נוספים אנשים
 המצלמות לעיני אותם משחזרים ביצעו,

דומה? לטיפול חבריהם את ומוסרים
י !■ ■ ■1

* נו מלהיות חדל בגין מנחם אם ך
 כה היה עצמו שהעניין או גדול? אם 1 ן

 מה ידע לא כבגין נואם שגם עד חלש,
עליו? להגיד
 הצעות־לסדר־ העלינו ואני שריד יוסי

 וועדת־ ועדת-אשר מסקנות בעניין היזם
 תחילה שרון. אריק של חוותו על קנת
 מיסגרת). (ראה אני ואחריו שריד, נאם

עצמו. בגין השיב מכן לאחר
ש שלו ביותר החלש הנאום זה היה

ש אחד לפסוק נתפס הוא מימי. שמעתי
 בדישו״) שרון תחסום (״לא שריד אמר

 שיש חוסר־הכבוד על הדיבור את והרחיב
 עוד היה שהוא ליוסי אמר מכן לאחר בו.

 של גופו״ את פילחו ״הכדורים כאשר נער
 כמובן, זאת, להגיד העז לא לי אריק.

כל כדורים פילחו מתי זוכר איני (גם
 שלא לי נדמה אריק. של גופו את שהם
 ב- בראשו השריטה מילבד מעולם, נפצע

 לתמונות שהביאה יום־הכיפורים, מילחמת
 נתון כשראשו המפורסמות, ההירואיות
מרשימה). בתחבושת

 מילה אף בגין אמר לא עניין של לגופו
זה. וזהו דנה, עדיין הממשלה אחת.

 מעל ביטון צ׳רלי חיקה הדיון בהמשך
כש שריד, על בגין של דבריו את הדוכן

 אנשי־ וגם באצבע, לעברו מנענע הוא
 מלצחוק. להתאפק יכלו לא הליכוד
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 שזו אחרי כוועדה, כדיון ;צח
 זוהי — שהחליטה מה החליטה כבר

 השבוע בלתי-אפשרית. כימעט משימה
כזה. נס אירע

התק את לשנות החליטה ועדת־הכנסת
 ישיבת־ של היושב־ראש כי ולקבוע נון

 וקריאות־ שאלות להפסיק ״חייב״ המליאה
 מפריעות שהן קובע הנואם אם ביניים,

לו.
לה ניתן הוועדה של כזאת החלטה על
 בלבי היתה לא עשיתי. וכך עירעור, גיש
יתקבל. אכן שהעירעור תיקווה כל

ב הדברים את הצגתי הוועדה בישיבת
 בכנסת. הפרעות נגד בהחלט אני פשטות.

 ״נאומי־ ונגד פרועות, צעקות נגד אני
 קריאות־ביניים בעד אני אבל ביניים״.

 מוסיפות הן ולעניין. קצרות לגיטימיות,
 אמנות זוהי משעממים. לוויכוחים פילפול

 צריכה אינה כזאת קריאה עצמה. בפני
 גם די ולפעמים אחד, מישפט אלא לכלול
לח צריכה היא שתיים. או אחת במילה

 היא הנואם. שבטענות החולשה את שוף
 מנתח, של לאיזמל דומה להיות צריכה

נפח. של לפטיש לא
 לגיטימית היא הקריאה אם קובע מי

 שהיא — להיפך או לדיון, עוזרת ושהיא
זכו זוהי כמובן. היושב־ראש, מפריעה?

 וקובעים זו, סמכות ממנו נוטלים אם תו.
 מפריעה הקריאה אם יקבע עצמו שהנואם

 לתפקיד משמעות עוד אין הרי לא, או
 חברי־הכג־ וגם לרובוט. הופך הוא היו״ר.

 כלל, להתבטא עוד יוכלו שלא עצמם, סת
 אילמים לסטאטיסטים לרובוטים, יהפכו

בהצגה.
 סגני- שני בישיבה נכחו המזל, למרבה

 בישיבות כיושביכדראש המכהנים יו״ר,
אמי ליברל שהוא מירון משה — המליאה

 ארבלי-אלמוז- ושושנה מרכאות, בלי תי,
ה אנשי דברי. עם הסכימו השניים לינו.
 בן- יהודה דקל, מיכאל — הקיצוני ימין

נער לטענותי. התנגדו — וחבריהם מאיר
 רוב, השגתי פלא, זה וראה — הצבעה כה

 קולות. גיוס במיסדרונות שנערך למרות
 העיר- למען הצביעו שבליכוד הליברלים

 ה- המערך. אנשי כל עם יחד שלי, עור
נתקבל. עירעור

במדינה
העם

אדוכס או־ עד־3ר!מ<ב הפ
חדש: דיפלומטי תקדים

 משמיץ ישראל שכריר
 את פומבית כחו״ל

ישראל אזרתי
שק הם היוונים שכל אומר אחד ״יווני
 שהיא הקלאסית, האימרה אומרת רנים,״
פאראדוכס. של מובהקת דוגמה
ש משמע שקרנים, הם היוונים כל אם

 ואם שקרן. הוא זאת האומר היווני גם
שקרנים. היוונים כל אין הרי שקרן, הוא

 גם שקרנים, היוונים כל אין אם אך
 הם ודבריו שקרן, אינו זאת האומר האיש
שק אכן הם היוונים שכל משמע אמת.
רנים.

 הישראלי השגריר 7 ■למי אכזר מה
 פארא- השבוע יצר רוזן, מאיר בפאריס,

דומה. דוכס
 בצרפת היהודית הקהילה אל פנה הוא

תנו- של המישלחת את להחרים בדרישה

ובן־אלישר רוזן שגרירים
מכוער קצת

פו התנועה הסיבה: עכשיו״. ״שלום עת
 את אליה ומביאה העולם, יהודי אל נה

 להגביל תחת בישראל, הקיימת המחלוקת
עצמה. לישראל תעמולתה את

 את להביא לישראלים אסור אכן אם
 יהודי אל הישראלית המדינית המחלוקת

 רוזן לשגריר גם אסור אז כי — העולם
 להחרים בדרישה צרפת יהודי אל לפנות

 מותר אם אך עכשיו״. ״שלום אנשי את
שמו משמע זאת, לעשות רוזן לשגריר

ול צרפת יהודי אל לפנות לישראלי תר
 זה ואז ישראלית. במחלוקת אותם ערב

עכשיו״. ״שלום לאנשי גם מותר בוודאי
 של מעשהו אך מלשינות. של ריח

 הפשוט. ההיגיון את רק סותר אינו רוזן
 ממנו גודף כמוהו. מאין מכוער גם הוא
מלשינות. של ריח

 המשא- את שליווה המישפטן רוזן,
אינטלי איש הוא הישראלי־מצרי, והמתן

לה לידידיו גם היה קשה וליברלי. גנטי
 כפי להתנהג אותו המריץ מה השבוע בין

שהתנהג.
רחו עכשיו״ ״שלום אנשי כי יודע הוא

 התנועה קיצוניים. קנאים מלהיות קים
שמא חלקם רבים, מחוגים אנשים מכילה
 דתיים אף חלקם המרכז, אנשי חלקם ליים,

הפלס בעניין ברור מצע לה אין וימניים.
 את עצמה על לקבל סירבה היא טיני.

פלסטי מדינה להקמת הברורה התביעה
 ב״הגד- לדגול אף או ישראל, לצד נית
הפלסטיני. לעם עצמית״ רה

 אנשי את השבוע ר\זן האשים כאשר
באו ״פועלים שהם בכך עכשיו״ ״שלום

ישר אויבי של לטובתם אובייקטיבי פן
 של מתפקידו הן בהרבה חרג הוא אל״,

 .יצריך שהוא הסיגנון מן הן דיפלומט,
 פרועה, השמצה זוהי עליו. אמון להיות
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