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יש חייל של אן? חייו את
ץ אחד ראלי

 הגוצריס:
ם גירוש רי הסו

 ניצול להיות יכול אחר עד ן*
 שנוצר המלאכותי המשבר

ה את לגרש כדי הטילים סביב
מלבנון. סורים

יש אינטרס זהו האם
ץ ראלי

 למסירת הסכימה ממשלת־רבין
 הסורי הצבא בידי כולה לבנון

 הרעיון נולד באיחור (רק 1976ב־
 את שהגביל האדום״, ״הקו של

הלי לנהר עד הסורים התקדמות
טאני).

 של הביטחוניים המוחות
סכ אז בכך ראו לא ישראל

 ראו הם להיפך, לישראל. נה
חיוב. בכך

 לרעת מאז השתנה לא דבר שום
 מבודדת סוריה להיפך, ישראל.

 בשתי למילחמה חשש אין יותר,
 אין .1976ב־ שהיתר. כפי חזיתות,

המצ חיוני ישראלי אינטרס שום
מילחמה. דיק

 את לכבוש — אחר יעד גם
לנוצ אותה למסור כדי לבנון
 של שטח״השליטה חיסול תוך רים,

 המוסלמית־האש״פית הקואליציה
 אינו כי מילחמה, מצדיק אינו —

 לגרש אפשר בעייה. שום פותר
 אז אך אחד, מאיזור אש״ף את
 אחר. באיזור אחיזה לו יקנה הוא

 שעריהם. את לו יפתחו הסורים
הסו השליטה תתחזק היותר ולכל
 במה הפלסטיני. האירגון על רית

 מצדיק זה במה לישראל? טוב זה
וחורבן? הרס חיים, אובדן
 של מאסיווית עזרה נם
 לנוצרים תאפשר לא צה׳׳ל

 לבנון. ככל כצמיתות להחזיק
 לבנון להפיכת יביא הדבר

 ולהח־ ,ישראלית לוויאט-נאם
 ישראל כין המילחמה רפת

כולו. הערכי והעולם
ב יהיו, העיקריים הקורבנות

 — הנוצרים התהליך, של סופו
 הערבי, העולם כל מול שיעמדו
שנואים. כבוגדים

ישראל:
בחירות

 1981ב- כלבנון ילחמה ףר
י  כ־ העברית ללשון תיכנס ״

הבחירות״. ״מילחמת
 שאר בין — הכחיש בגין מנחם

 כאילו — התכופות הכחשותיו
 דמה המצב כי לאמריקאים אמר

 לפני ימי־ההמתנה למצב השבוע
ת מ ח ל ששת־הימים. מי
 אמר אכן שבגין מאוד יתכן

טעה. כן, אם אך זאת.
 הסכמה היתד. ששת־הימים לפני
מאיי כי ושלמה, מלאה לאומית

 ושיש ישראל, על נוראה סכנה מת
 דבר שום למכה. מכה להקדים

עתה. בישראל קיים אינו לזה דומה
 משוכנעים וטובים רכים

 — כמילחמה משחק בגין כי
 של כתכסיס — משמע תרתי

ה את להחזיק כדי כחירות,
 איש כאשר כשילטון. ליכוד

 מכטא סמילנסקי יזהר כמו
 הרי כפומכי, זה נורא חשד

 לא מעולם מחריד. דכר זה
כישראל. הזה כדכר היה
ליש יותר נורא דבר יתכן לא
ב למילחמה ללכת מאשר ראל

 — כזה בחשד די כזאת. אווירה
 — לחלוטין מופרך היה אפילו

 סמי- של קריאתו על לחזור כדי
:לנסקי
!מילחמה להצית לתת לא

טו א ח פל של סר נ א מ ל
 ח״כ קיבל עפעף ניד לא ן■
 גזר- את פלאטו־שרון שמואל *

ב מאסר חודשי תשעה — הדין
 תנאי על מאסר חודשי 27ו־ פועל

ה בבית־מישפט עליו שנגזר —
 שנידון האיש, בירושלים. שלום

 לא מרובות, מאסר לשנות בצרפת
 התרגשות סימני עכשיו גם גילה

גזר־הדין. למשמע

הלאה► מה ־

 הדין גזר של שביצועו למרות
 סני־ בקשת לפי יום, 45ל־ נדחה
 החלו כבר פלאטו־שרון, של גוריו

 גזר- אחרי יום לנוע. הגלגלים
בבק ועדת־הכנסת כבר דנה הדין
מ פלאטו־שרון את להשעות שה

הו אפשרי הדבר בכנסת. חברותו
הכנ יסוד לחוק 7 מס׳ לתיקון דות
.1981 באפריל 1ב־ שנתקבל סת׳

והשלי השנייה הקריאה בעת
 חבר־הכנסת אמר החוק של שית
תיק להביע ״ברצוני גלאס: דויד
 לכל משותפת ספק ללא שהיא ווה,

 בספר יישאר שהתיקון הבית, חברי
 ושלא מתה, כאות שלנו החוקים
 בילבד שבועיים להפעילו.״ יזדקקו

 פלאטו־ הורשע שבו ביום כך, אחר
 שוחד של סעיפים בשני שרון

 יוסי חברי־הכנסת ביקשו בחידות,
ה את להפעיל שחל ומשה שריד
 הח״כ את ולהשעות לחוק, תיקון

בכנסת. מחברותו
משופ היתה התשיעית הכנסת

ש הראשון נאשמים. בח״כים עת
 קבלת של בעבירה לכלא, נכנס

 איש רכטמן, שמואל היה שוחד,
 עדיין אז למאסר. שנידון הליכוד,

 להשעות חוקית דרך כל היתה לא
 הביך והוא בכנסת, חברותו את
כ כולה המדינה ואת חבריו את

 להמשיך באפשרות השתעשע אשר
והש לחצים רק בכלא. ח״כ להיות
 שיכנעו מפלגתו חברי מצד פעות

הוא. מרצונו להתפטר רכטמן את
כבודה

ת של ס הכנ
 הנוכחית לקדנציה ד **

/  כזה, בחוק צורך היה לא ? /
 זזומרתה בכל התעוררה והבעיה
 בדין. הורשע רכטמן ח״כ כאשר

 קדימה, צעד נעשה בהצעת־החוק
חוק לאקונות לסתום כדי רק לא

להע תרומה בכך נתרום אלא יות,
 אמר הכנסת,״ של כבודה לאת
ה להצעת בנימוקיו גלאס דויד
 פלאטו־שרון, הורשע וכאשר חוק.
ה את שהציעו המערך, חברי היו

ש הראשונים גם לחוק, תיקון
ליישמו. ביקשו

 אפשרויות. שלוש מציג התיקון
 של מאסר לעונש ח״כ נידון אם

 עבירה על יותר, או אחת, שנה
 להעבירו הכנסת רשאית פלילית,

 נידון פלאטו־שרון כליל. מכהונתו
 אחת, משנה פחות מאסר לעונש

עליו. חל זה סעיף אין ולכן
אומרים. עליו החלים הסעיפים

 להשעותו יכולה ועדת־הכנסת כי
 אם אך המאסר. ריצוי זמן למשך

 כאן, שקרה כפי ריצויו, החל טרם
 בכנסת מחברותו להשעותו אפשר

 לחלוט. פסק־הדין שיהפוך עד
 יהיה פלאטו-שרון של פסק־דינו

 העירעו־ שיסתיימו אחרי רק חלוט
 או האפשריות, הערכאות בכל רים

 יערער לא מהצדדים איש כאשר
יש במדינת העניינים במצב יותר.
זכו את הצדדים ימצו אם ראל,

 בית־ של פסק־דינו על לערער תם
 יתכן בירושלים, השלום מישפט

 את יסיים העליון שבית־המישפט
 שנים בעוד רק בעירעור הדיון

 יושעה האם ובינתיים, אחדות.
? הח״כ
 פלאטו־ על האוסר חוק כל אין
 חרף העשירית לכנסת לרוץ שרון

הכלא. מתוך ואפילו הרשעתו,
 אם גם כי אומרת, אחת גירסה

העשי לכנסת פלאטו־שרון ייבחר
 להשעותו זו כנסת גם תוכל רית,
 לפסק- עד הרשעה, אותה עקב
 כל גם כי יתכן ולכן, חלוט. דין

 עליו יעבור העשירית הכנסת משך
ב ההליכים לסיום עד בהשעיה,

תיקו.

גזדהזי מתן אחרי קלה שיעה נדאטרשחן, כ ח־
מא כי סניגוריו, גורסים מאידך,

״ה על מדבר לחוק שהתיקון חר
 הכוונה הידיעה, בה״א כנסת״

במוש אשר לכנסת ורק אך היא
 כנסת כל ואילו הח״כ. הורשע בה

להשעותו. יכולה אינה אחרת
מיכ ירושלים, מחוז פרקליט

ה את כבר הזכיר קירש, אל
לעונש. שטען בעת לחוק תיקון

 שאם מבית״המישפט ביקש הוא
 לכהן ראוי הנאשם שאין יחליט

 עונש עליו יגזור כחבר־כנסת,
יאפ ובכך שנה, על העולה מאסר

 אלא מתוכה. להדיחו לכנסת שר
 בגזר־ זו טענה דחו שהשופטים

 בדעתם אין כי והצהירו דינם,
 הח״כ כי ואם זה. לעניין להתייחס

בפו מאסר חודשי לתשעה נידון

 שבר מהעבירות אחת כל על על
 ביודהמישם מצא לא הורשע,

 מצטבו באופן עליו להטילן מקום
 1א בית״המישפט הביע מאידך,

עיט יש אלה עבירות כי דעתו
 תח וחותרות מסוכנות והן קלון,
 במעלו ראשונים מישפט סידרי

 ע דעתם את הביעו גם השופטים
הח״כ. של ואמינותו מהימנותו

_  3 7 2280 הזה העולם


