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ה לראשונה לפני הובאה כאשר
 להגיש שהתכוון השאילתה על ידיעה

 כבדות האשמות ובה חשאי, יהודה ח״כ
 ביקשתי מודעי, יצחק השר נגד ביותר
הח״ב. שבידי ההוכחה את לראות

 לידי שישב מפני חשאי, את הכרתי
 לו שאין לי ברור היה התשיעית. בכנסת

 חקירות, בענייני מיומנות או נסיון שום
כזה. בעניין שיקול־דעתו על, סמכתי ולא

 לי הודיע בעניין שטיפל חבר־המערכת
 ההוכחות את לי להראות מוכן חשאי שאין

 המודיע. על להגן שעליו מפני שבידו,
 מבקש שאני שנייה: הודעה לו העברתי

 לסיר״ שלא פרטי, באורח בחומר לעיין
 — מוחלטת סודיות של במעטה סום,
 סירב חשאי בלבד. עמדתי את לקבוע כדי
זו. לבקשה גם

 מאוד חמור ספק הטלתי רגע מאותו
 קבעתי לכך בהתאם המידע. במהימנות

בפרשה. הזה העולם קו את
 על ידיעה לפרסם שלא היה אי־אפשר

כב כה האשמות מטיח שחבר־כנסת כך
 לפירסום, ראויה כזאת פרשה בשר. דות

 למידע יחסי את אך פירסום. ומחייבת
ל היטב המובנות צורות, בכמה קבעתי
:זה שבועון קוראי
 שער את זו לפרשה הקדשנו לא •

 הזה (העולם הכתבה הופיעה שבו הגליון
 ספק, כל בלי עושים, שהיינו כפי — )2297
הדברים. במהימנות אמון לנו היה אילו
 שלוש רק עצמה לכתבה הקדשנו •

עמוד. של חמישיות
המי" את ידי במו לכתבה הוספתי •

 על הודענו יותר מאוחרים בגליונות
 מישפט־דיבה להגיש מודעי של בקשתו

 עקיפת תוך ),2298 הזה (העולם חשאי נגד
 על־פי אפשרי, היה שלא (דבר חסינותו
 על הסתמך חשאי כי וגילינו החוק),
 מבקר־המדינה, במישרד שמקורה שמועה
 לראש- סודי מיכתב המבקר שלח כאילו

 שהתעוררו החשדות פירוט ובו הממשלה,
).2308 הזה (העולם

 מוכיח, זו בפרשה הזה העולם טיפול
מיו מנגנון בין ההבדל רב מה כמדומני,

 — זה שבועון כמו — חקירות של מן
אח מכל הפטור פרלמנטרי, חובבן ובין

ב פטורים היינו אנחנו שגם אף ריות.
 לנצל יכולנו (כי אחריות מכל זו פרשה

 חשאי) בעל־ההאשמות, של החסינות את
המקוב הנורמות על־פי לעניין התייחסנו

 הגושפנקה את לו הענקנו ולא עלינו לות
 יש כי משוכנעים היינו לא כאשר שלנו
בהאשמות. אמת

 את לפרשה להקדיש יכולנו כן לולא
צי לסערה ולגרום עמודים, וכמה השער
 כאשר פעם לא כך עשינו רבתי. בורית
 משוכנעים והיינו פרשות־שחיתות חשפנו

הדברים. באמיתות

״תרגיל
,,חשאי

חשאי* על ככתבה קטע
ההוכחות? היכן

 יתברר זאת, לעומת ״אם, הבאות: לים
בי ללא האשמות, סתם הטיח ש(חשאי) *

 מסוג שערוריה זאת תהיה והוכחה, סוס
חבר חסינות של ניצול־לרעה — אחר

 בכך תביעת־דיבה.״ מפני המחוסן הכנסת, יי
 מתייחסים אנו כי בעליל להדגיש ביקשתי

רבה. בספקנות למידע
מוד לשר כמובן, פנינו, עובדה: ועוד

 האשמות על תגובתו את לקבל כדי עי
 שיש נקודה זוהי הגיב. לא מודעי חשאי.

 הפרשה: של ניתוח בכל בחשבון להביאה 4
 הראשוני בשלב מודעי, של אי־התגובה

ה את לעורר היתה עלולה הפרשה, של
בהאש משהו״ יש זאת ש״בכל הרגשה

ב המואשם לאיש־ציבור חשאי. מות
 תפקידו למילוי הנוגע כזה, חמור עניין

ן הציבורי, י להגיב. שלא הזכות א

 כחבר־ שנים עשר כמשך כיהנתי
 ב־ להשתמש יכולתי שבוע ובכל כנסת,

ובה שאילתא להגיש חשאי״: ״תרגיל
 ולפרסם רוחי, על העולה מכל האשמות

 החסינות בחסות בשבועון הדברים את
זאת. עשיתי לא הפרלמנטרית.

 שבה שלי, הפרלמנטרית הקאריירה בכל
 מכל יותר עשרה פי שאילתות הגשתי

לצור בשאילתה השתמשתי לא אחר, ח״כ
 סעמיים־שלוש. אלא פרשות, פירסום כי
 כאשר חריגים: במיקרים תמיד היה זה

 האמריקאית המאפיה לחדירת חשש היה
 ה־ כאשר לנסקי), מאיר (פרשת לישראל
האר השוד נגד לפעול סירבה מישטרה
 של ובפרשות דיין, משה של כיאולוגי

פשעי־מילחמה.
 שנחשפו האחרות הרבות הפרשות בכל

 להזכיר ודי — הזה העולם עמודי מעל אז
 עובדים, שיכון ידלין, אשר פרשות את

 על קיבלנו — צור מיכאל נפט, נתיבי
 ולא והסיכון, האחריות מלוא את עצמנו

שעמ הפרלמנטרית, בחסינות השתמשתי
לרשותי. דה

 להשגת הכנסת ניצול של השיטה את
האש הטחת על־ידי אישית, פירסומת

 שמואל המציא סיכון, ללא פרועות מות
 (בבית־המישפט אוטוקארס בפרשת תמיר
ה חניכו על־ידו). שהנאשם האיש זוכה

 השיטה את העלה אולמרט, אהוד אישי,
 יש עתה מחוסנת. שקרנות של לשיאים
ב המשתמשים ח״כים, כתריסר בכנסת
 הון לצבור כדי קבוע, באופן זו שיטה

אישי. פירסומי

'? 0  •9 /0
.1981 בספטמבר 9 ,2297 הזה העולם *

:,החיז־מ ר01הע כתבת

הסוד!וכמוס
מודעי ברעות שמאתרי

 מסר חשאי יהוד,ה המעיד ח״כ
 נגד סודי חומר למישטרת-ישראל

 הזה העולם !מודעי. יצהק השר
 קשור המידע :מגלה

 נפט קניית של כפרשה
פר וכשתי מכסיקאי,

סנוספות. שות

:ולא;חא~י תעוסד־ כותבת

 חבאדקיסמיזו
!בוו1בתועו חוזרת לא

 טוענת 15ה־ כת וולפסון מרים
 ואנרכיסטית. פאנקיסטית שהיא
 חכ״ד ככפר שתלמד רוצה אביה

מס היא דתית. ותהיה
ואו כתוקף רבת
מאמי לא אני : מרת

0כדת: נה
 דא *גיוו■
ל■!״ ברחה

 הנורא הילד קראום, שמוליק המלחין
 ל- לב בגילוי מספר הבוהמה, של

 שלו, ההתאבדות נסיון על הזה העולם
 ועם אחיו עם יחסיו על

כ תדמיתו על אשתו,
 פרשת ועל אלים איש
>סמואל. נבי פ

״ץ האוב! שרידי
הבחי כמערכת שפעלו המערך, יוני
 עידוד שאבו השלום, רשימות ננד רות

 כמערך השוררת האנרכיה מן
מ קבוצה לחיק ונמלטו
הק עשוייה כיצד שלהם.

ה מהן 5 להתפתח בוצה
ס7 לפניה הפתוחות דרכים

 ..אריוך פליטי
בני־ערזבה הם

 לפני נשרפה אריון, שאונייתם, אחרי
 את פליטיה עוכרים שבועות, שלושה
 הביורוקרטי. הגיהינום מדורי שכעת

 וללא כסף ללא נותרו הם
 יוד: אינו ואיש חפצים,

 מו בהם. לטפל אמור מי
* כגורלם יעלה

 ■ — • יא

© ׳

 האינפלציונית הנתוה
חו של ר א

 לגרום שר-האוצר של כמדיניות שינוי עלול האם
 היורדת אינפלציה — הלטיני״ ״הסינדרום ליצירת

 ץ שלאחריה כשנה ועולה אחת, כשנה
טוענת: אלכסנדר אסתר הכלכלנית

:כזאת סכנה יש

 נאווגיה ׳שואדית
פאריסאית

 על־יד׳ הוזמנה דנין אודטזז הכתבת
 במיסעדת לארוחה צרפתי

להש נקראה ואחר־כך פאר
 חזתה שם באורגיה, תתף

במערומיה. הגבוהה בחברה

נסיך

מתאבד דילר נעמו
בתשלומים

לבנ שפרץ הקיבוץ בן המתוחכם, הפורץ
 ל־ שוב עומד חדשניות, בשיטות קים

ש בחשד והפעם מישפט,
 חייו האם למכונית. פרץ
 אט־אט, להתאבד נסיון הם

7 בתשלומים

:מבקשת והיא מאירופה נוני גאולה באה שנים 10 אחרי +
52 לחזור:״ לי ״תנו

56 7 כא לא מי :והעיקר פלאטו־שרון, של למסיכה הגיע מי •

□ י ר ו ד : מ ם י ע בו ק
38 הבטן ורקדנית האזרחים ומילחמת בגין 6 כמדינה

גלזר־ מרים - אומרים הם מה 9 תשקיף
קור, אבשלום קוטלר, עודד תעסה, 10 והשקל אתה

46 גפן ויהונתן ליבאי ניצה נגן, לחיים 14 מכתבים
49

ג׳ון בראנדאור־מפיסטו, — קולנוע 18 תשכץ
דומינגס וברטה קרפנטר 20 הורוסקופ

50 יטידור 23 ושב עוכר חשכון
51 שידורים מדריך קנדה, ארצות־הברית, — קטן עולם
54 כלכוטק 25 יוון
5/ ממאדים איש 27 כעולם אנשים

דויד כהן, אלבר - נייר של נמר 31 אנשים
66 סוטרה וקאמה פאגים דן שחר, 32 למסיבה ממסיבה
68 שהיה הזה העולם היה זה 34 בלונים
71 ספורט 37 000 חשאי סוכן — הנדון
78 המרחלת רחל לימית, מס־גולגולת - אישי יומן
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