
. במדינה
העם

ם עוו■ די דג
 לקיצוץ חתגגד וייצמן

 מתגגד בגין והתפטר.
 והורכיץ — לקיצוץ

להתפטר ;;שוי
 ביותר המוזרות התכונות אחת

 סירובו היא המצוי הישראלי של
 קשר שיש בעובדה להכיר המוחלט

 ובין ענייני־החוץ־והביטחון בין
 הם במוחו והחברתי. הכלכלי מצבו

שאי שונות, מגירות בשתי שוכנים
 האחת, כשנפתחת מחוברות. נן

אוטומטית. השנייה נסגרת
דגלים״ ״שני על דובר פעם לא

נפ עניינים הם אלה כאילו —
רדים.

 תנועת- הטיפה שנים במשך
 בעת באופוזיציה, בעודה החרות,
 של דרסטי לצימצום אחת ובעונה

 מדיניות ולניהול תקציב־המדינה
ני הגדלה שחייבה מילחמתית,

 מנחם ציודו. ושל צה״ל של כרת
מעו בכך ראו לא ואנשיו בגין

סתירה. לם
 אף הלכה הנוכחית האופוזיציה

 צעק פרם שימעון זו. בדרך היא
 תק- את לקצץ המגמה נגד חמס

 חוק- בעד והצביע ציב־הביטחון,
ירושלים.

 בישראל מיקצועי פוליטיקאי כל
 עניין הוא התקציב שקיצוץ יודע

 תקציב־ שהגדלת אך — פופולרי
יותר. עוד פופולרי הוא הביטחון
לבי עתה המוקדש הסכום אולם

בתק שקל מיליארד 30 — טחון
 שווה — השנה של המעודכן ציב
ה של סעיפי־התקציב שאר לכל

 לרווחה לכלכלה, המוקדשים מדינה,
 חובות). תשלום (מלבד ולשרותים

 בתקציב אחוז עשרה של קיצוץ
 בתיאוריה, מאפשר, היה הביטחון
 כל את אחוזים בעשרה להגדיל
הסוב החינוך, הבריאות, תקציבי
ה של הכלכליות והפעולות סידיות

ממשלה.
אחד אריק. שד הגרילה

ה את להעלות שהעז הראשונים
 תקציב־הביטחון לקיצוץ דרישה

 שרון, (״אריק״) אריאל דווקא היה
 ארוכת- מילחמת-הגרילה במיסגרת

 שלא צה״ל, בהנהגת שלו השנים
 ספק בלי שהוא שרון, בו. רצתה

 היסס לא ביטחון, לענייני מומחה
 ממדים בעלי קיצוצים על לדבר

אדירים.
להי החלה חודשים כמה לפני

 את להתאים הדרישה בכנסת שמע
 הביטחוני למצב הביטחוני התקציב

 בעיקבות שנוצר ישראל, של החדש
 ומילחמת מצריים עם הסכם־השלום
אישי). יומן (ראה עיראק־איראן

ל עתה המשותפת זו, תביעה
 והביטחון, הכלכלה מאנשי רבים
 אוטומטי. בקיצוץ מסתפקת אינה

 החדש המצב כי טוענים בעליה
 ביטחונית דוקטרינה עיצוב דורש

לנ צריך תקציב-הביטחון חדשה.
 והוא זו, חדשה מדוקטרינת בוע
המו מן בהרבה קטן להיות יוכל

כיום. צע
 הדיבורים יונה. הפך הנץ
 עוד והגלויים בכנסת, הגלויים

 ה- בצמרת הקלעים מאחרי יותר
 הוד- בייגאל אומץ הפיחו מימסד,

 של יונה הפך רפ״י של הנץ ביץ.
תקציב־הביטחון.

 הורביץ בין ריב פרץ שנה לפני
 שר-הביטחון, אז וייצמן, עזר וביד

 בתקציב-הבי- מתונים קיצוצים על
 פרישתו את נימק וייצמן טחון.

לקיצוצים. באי־הסכמתו מהממשלה
 של סכנה מול בעומדו עתה,

 ממדי- בעלת כלכלית התמוטטות
הר קיצוצים הורביץ תובע אסון,

 אין הפעם אף גדולים. יותר בה
 שר־הבי- אלא וייצמן, מולו עומד
 שהת־ לבגץ, בגין. מנחם טחון

אפ היא בענייני־ביטחון מצאותו
 את לקבל אלא ברירה אין סית,

 רפאל הרמטכ״ל של דעתו
לקיצוץ. המתנגד איתן, (״רפול״)

הוגים שעו׳
 היונה רועה, יצחק הד״ר המנוסה, והטלוויזיה הרדיו איש

 למא־ סיפר הוא שלו. מתוכניות־הרדיו באחת פצצוד השבוע •
 נוסף חשבוו״דולארים :העיתונים על״ידי שהוסתר סקופ על זיניו

רבין. יצחק של
 שבועיים מזה ידעו לענייני־מיפלגות הכתבים צדק. רועה יצחק

 בהדר״יוסף. הפועלים בנק בסניף זר מטבע של חשבון לרבין שיש
 ראו גם הזה, העולם מערכת ראש וביניהם רבים, עיתונאים

 ראש״הממשלה־ שלזכות צויין שבו רביו, של דף־החשבון צילום
סנט. 42ו־ דולאר 70,06$ זה בסניף יש לשעבר

 הסתבכותו ראשונה. ממדרגה עיתונאית ידיעה זו היתה
 על״פי אמנם, מטבע״זר. חשבון בגלל באה רביו של הראשונה

 להחזיק לרבין היה מותר רביו, פרשת אחרי שנחקק החוק
 החוק. על עבירה בכך היתה ולא בישראל, זר מטבע חשבון

 ועדת־העורכים באוזני רביו טעו לכן קודם אחדים ימים אך
אחר. מסוג טענות העיתונים של

 הצרפתי בשבועון העיתונאי הברווז פירסום אחרי מיד
 בסן הקנס את מיזרחי בצלאל הקבלן שילם כאילו ל׳אכספרס,

 עורכי־ לפני רביו חשף רביו, לאה על שהוטל לירות אלף 250
 הקנס שאת אז טעו הוא שלו• חשבונות־הבנק את העיתונים

 שאותה אמריקאי, מידיד שקיבל הלוואה בכספי היתר, בין שילם,
חוסר־כסף. בגלל לדבריו, בינתיים, החזיר לא

 שלא כמי רביו את הציג בהדר-יוסף בבנק הדולארים חשבון
 מפני והגנה אמון ביקש שמהם עורכי־העיתונים, בפני דייק

במיפלגת-העבודה. מתנגדיו ויוזמיו, בל׳אכספרס הפירסום
ולהבלטה, לפירסום הראויה ידיעה זו שהיתה העובדה למרות

 החלטה זו היתה לא הידיעה. את אחד עיתון אף פירסם לא
 בעצמו החליט עורך כל קשר־השתקה. או העורכים, של משותפת

הידיעה. את לגנוז
 כבר נמאס פשוט ולקהל־הקוראים בישראל לעיתונאים

 מישקל (על מים״, ״שערי יוצרי של בידיהם שמשים להיות
 ועסקנים פוליטיקאים איבדו לאחרונה האמריקאי). ווטרגייט

 ושאינן- נכונות בידיעות העיתונים בהאבסת רסן כל ישראליים
 פרשת בזה. זה שלהם הפנימיות המילחמות במיסגרת נכונות,

 בלתי־זהיר עיתונאי בפח להפיל שאפשר שוב הוכיחה ל׳אכספרס
איש״ציבור. בעזרתו ולהכפיש
 מתגלה רביו יצחק של החדש חשניו״הדולארים היה אילו

 מפרסמו היה עיתון שכל ספק אין ל׳אכספרס, פרשת לפני
בהבלטה.

■ ; ■ ! 1■
 בן־ציון יהושע של המיכתבים פרשת היא דומה דשה מ
בגין. מנחם ראש־הממשלה, אל ״■

 האות חיתה מהכלא בן־ציון העבריין של שיחרורו פרשת
 ידיעה כל כיום, שגם ספק אין בגין. מישטר של לסיאובו הראשון

 עם או בגין, מנחם אותו, שחנן מי עם בן־ציוו של קשריו על
 היתה רבים, כספים לה תרם בן״ציון אשר חרות, של תל־חי קרן

• ראשיות. בכותרות זוכה

רבץ חשבונות כעד
ננזיאס לעיתונות

 את בו״ציון בילה שבו הכלא רמלה, בכלא הסוהרים אחד
 סוהר״אח היה כץ כץ. שמואל הוא הקצרה, תקופת־מאסרו
 המישטרה, באישור לטענתו והיה, רמלה כלא של בבית־הח׳ולים

לכלא. מחוץ אל בו־ציון של הבלתי״חוקיים המיכתבים של בלדר
 כפקיד עובד הוא וכיום משירות־בתי״הסוהר, השתחרר כץ

 אחדים חודשים לפני בתל-אביב. לאומי בנק של המרכזי בסניף
 והציע שחל, משה בכנסת, סיעת-המערן ליושב״ראש כץ פנה

 עדים כאלף המעידים בגין, אל בן־ציון של מיכתבים צילומי לו
 הבלתי־ הקשר ועל תל־חי, לקרן בן״ציון שתרם הכספים על

לו• שהוענקה החנינה ובין אלה תרומות בין אמצעי
 את הפנה הוא שחל. נרתע זה, מידע עבור כסף כץ כשדרש

 עם התקשר כץ להצעתו. נענה וכץ העיתונים, למערכות כץ
 אלף 100 תמורת המיכתבים את למכור והציע הזה העולם
 כדוגמה במחיר״. ״לרדת מוכן שהוא כך על רומז כשהוא לירות,

 מיכתבים העתקי הזה להעולם כץ נתן ה״סחורה״ בידו שיש לכך
שלו. ולעורכי־הדיך לאשתו בן־ציון של מוברחים

 כסף, תמורת מידע לרכוש שלא למדיניותו נאמן הזה העולם
 המידע את לפרסם היא כאזרח שחובתו לכץ להסביר וניסה

 לשלם שלא איתן'בדעתו הזה שהעולם כץ כשהבין תמורה. ללא
הקשר. את ניתק הוא המידע, עבור

— בפח ונפלו כימעט או — בפח שנפלו מי שהיו נראה אך
 בן־ציון של המיכתב את לידיו קיבל מעריב תאב־הבצע. כץ של

 גרפולוגים לשני המיכתב את ונתן כראוי נזהר מעריב אולם לבגין.
מזוייפים. שהמיכתבים חד־משמעית בצורה קבעו הם לבדיקה.
 את להונות וניסה המיכתבים את זייף שכץ התברר אז רק

 הסתבן שבנו משום ראש״הממשלה, של חשבונו על העיתונים,
מהבוץ. לצאת לו לעזור רצה והוא בכספים,

 ברור היה זה שכל להניח יש
ה פתח כאשר להורתיץ. מראש
 הסתכן הוא בהתמודדות, שבוע

 בגין, ובין בינו במשבר ביודעין
בפרישתו. שיסתיים
 זוהי במימסד: רבים של דעתם

 יפרוש הוא הורביץ. של כוונתו
 ויקים זה רקע על הממשלה מן

 בתיקווה לבחירות, נפרדת רשימה
דיין. משה יעמוד שבראשה

 הראשונה הפעם זוהי כן, אם
 מהמר מנוסה ישראלי שפוליטיקאי

 בתק- קיצוץ של הפופולריות על
 הוא זה פוליטיקאי ציב-הביטחון.

נץ. — האירוניה למרבה —

הכנסת
ד רגי וגיבור סיחס■ ת

 יכול אינו חבר״בגסת
 חסינותו על לוותר

אוטומטי באופן
 ל־ מאפשר אינו הישראלי החוק

הפר חסינותו על לוותר חבר־כנסת
 החסינות כי קבע החוק למנטרית.

שהכ בכך ומקורה לכנסת. שייכת
 מלא בהרכב לפעול תוכל נסת
 לשם והפרעה. זרה התערבות ללא
מתבי חסינות לחברים ניתנה כך

 כהונתם. במשך מישפטיות עות
חסי אחר הוק נתן גם כך ולשם

ולמישכנה. הכנסת לרחבת נות
 הוא כי חבר־כנסת יכריז אפילו

 בכך עשה לא חסינותו, על מוותר
 כיוון כלום. ולא מישפטית מבחינה

מיו פרוצדורה נקבעת החוק שלפי
 העניין על חסינות. להסרת חדת

 ועדת־הכנסת. בפני נידון להיות
 הסרת על החליטה היא וכאשר

 מליאת־הכנסת צריכה החסינות,
אז ורק בעניין, שנית להצביע

 ובית־ החבר, של חסינותו מוסרת
בעניינו. לדון יכול מישפט

 להסרת הבקשה עברה שלא עד
 המישפטי, היועץ שהגיש חסינות,

 חבר- חסין הללו׳ ההליכים כל את
לו פליליות. תביעות בפני הכנסת

אכו־חצירא שר
ביחסי־ציבור תרגיל

הפר חבר אבו״חצירא השר היה
 לוותר היה יכול השוויצי, למנט

 פרוצדורה יש שם חסינותו, על
ה רגיל אזרח להיות ובכך כזו,
 אלא מישפטיות. לתביעות נתון
 של להגנתו המימון כספי שרק
 השיטה זו. מארץ הגיעו השר

 ואינה שונה, בישראל המישפטית
כזו. חסינות הסרת מאפשרת

להמ כדי אזרח״. בל ״כמו
 את להשוות אפשר הדבר את חיש

 כאשר הסגרה. לבקשת החסינות
יש אזרח ,של הסגרתו מבוקשת

 בבית־המישפט, הדבר נידון ראלי,
 בר־ אינו הוא כי שיימצא וייתכן

 כדי לעשות שעליו מה כל הסגרה.
 למטוס לעלות הוא כך על לוותר

 את המבקשת לארץ ולצאת הראשון
 למיש־ לעמוד יוכל שם הסגרתו.

 אולם חפותו. את ולהוכיח פט
 השכם שר־הדתות יכריז אפילו

חסי על מוותר הוא כי והערב
 בית־מישפט אותו ידון לא נותו,

 את הכנסת שתסיים לפני ישראלי,
חסי להסרת בחוק הקבוע ההליך
נותו.

 ש- בישראל, קרה טרם אמנם
חסי הסרת שנתבקשה חבר-כנסת,

 ועדת־הכנסת בפני יתחנן נותו,
 לדין. יעמוד למען אותה תסיר כי
 ולא תסרב משלה סיבות בגלל וזו

 הדבר אולם חסינותו, את תסיר
 ותקנתו החוק. מבחינת אפשרי
להת היא כזה ח״כ של היחידה

 לאזרח יהפוך אז מהכנסת. פטר
 לעמוד ויוכל חסינות. נטול רגיל
נפשו. כאוות לדין

 בעת קרה במיקצת דומה דבר
 הסרת את ביקש המישפטי שהיועץ
 חבר־ בז׳רנו, שמעון של חסינותו
 המישפטי היועץ השנייה. הכנסת
 בגלל חסינותו הסרת את ביקש

 נהג כי נאשם הוא תנועה. עבירת
 עצמו בז׳רנו מופרזת. במהירות

 ועדת־הכנסת אך חסינותו, על ויתר
ב והתלבטה בעניין ארוכות דנה

חסי להסיר מקום יש האם שאלה,
 עניין בשל חבר־כנסת של נות

 חבר- ציבורי. וחסר-ערך פעוט
מע באותו התבטא את אחד כנסת

 יראה שהציבור ״חבל ואמר: מד
 קל דבר היא חסינות הסרת כי

גזוז.״ כוס משתיית יותר

 חבר־ היה שבו נוסף מיקרה
 לביא שלמה הראשונה, הכנסת
 חסינותו, בהסרת מאוד מעוניין

 במיכתב לוועדת־הכנסת פנה ואף
 אגיע לא ״לעולם טען: שבו נרגש

 יתנהל לא אם נפשית, להרגעה
 אזרח כל נגד כמו מישפט נגדי

 בתאונת מעורב היה הוא אחר.״
 עוד אדם. נהרג שבמהלכה דרכים,

 כ׳ אמר, במישטרה חקירתו בעת
 וכן חסינותו, את להסיר יבקש
 זאו כל אחרי גם אולם עשה.

 דיון ואחרי בעניינו, הוועדה דנה
 גב חסינותו. את להסיר החליטה
זו החלטה אישרה הכנסת מליאת

חב־ כל בעצם שקוף. תרגיל
בי המישפטי שהיועץ רי-הכנסת,

 ויתר חסינותם, הסרת את קש
 אחו או זה בשלב בעצמם עליה

 פלאטו שמואל רק הדיונים. של
 וסניגורי זאת, לעשות סרב שרון
 חן שהוא כיוון כי בשמו טענו

 ר,תנכ נגדו במישפט ורואה מפשע,
 האמצעיו בכל ילחם הוא לות,

 הוסרו כידוע לרשותו. העומדים
 ומיש שרון, פלאטו של חסינותו

היום. עד נמשך פטו
 ע ויתור של היחידה המשמעות

 שחבר־הכנס בכך היא חסינות
 לחופי זכותו על לגמרי מוותר

 א בפניה ולטעון בוועדת-הכנסת
 ציבורי מוסרית מבחינה טענותיו.

 חברי־הוועד על אולי מקל הוא
 הו גם כאשר חסינותו את להסיר
זאת. מבקש עצמו

 א מנצל חבר-כנסת כאשר אולם
 בוועדת־הכנס! להתגונן זכותו
 מנוסי עורכי־דין קד לשם שוכר
 למונ ומנסה הראיות את מגלה
 המישפו ביועץ דופי מטיל אותן.

 ג ואחר-כך המישטרה, ובחוקרי
 המחו את ועושה לוועדת־הכנסת

 בו אין חסינות, על ויתור של
יחסי־ציבו של שקוף תרגיל אלא

ה העולם 225931 הז


