
מי? שלי נציגים
- אחת בסיעה יחדיו יושבים הם בכנסת

(כמרכז)״ ככנסת שחל ח״כ-המערך
ברנר של פרקליט

בוה זה לוחמים הם הקלעים מאתו׳ או
קבוצות־ההון 2 של האינטרסים לטובת
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 ״גורמי־חוץ בשם לממשלה הופנתה הצעה
 סירב שחל ישראליים״. ספנות וגורמי
המדובר. במי ולומר לפרט

 שחל של מישרדו כי נודע יותר מאוחר
 260/0ב־ המחזיקים לגרמנים, גם פנה

 מיליון 24 להם והציע החברה, ממניות
 גם יותר מאוחר חלקם. תמורת דולרים
 ייצג שאותם הגורמים הם מי התגלה

 תושב היורד הישראלי שחל: של מישרדו
 הוותיק ולקוחו רפפורט, ברוך שווייץ,

ברנר. מילה שחל, של
 לישראל בחברה מעוניין י היה ברנר

 בחברודהספנות הגדול חלקה בגלל בעיקר
 מרידוד השר של שותפו הוא ברנר ציס,

 אטלנטיק אחרות, חברות־ספנות בשתי
עורך־הדין פרי. להובלת הימית והחברה

 שליטה לקונסורציום מקנה זו עיסקד,
כא לישראל, החברה ממניות 70סב־!ס/
 בידי נמצא המניות של הארי חלק שר
 גם גורמת העיסקה אך דיסקונט. בנק

קשות. לבעיות
 יותר לפני הזה״ ״העולם כדיקת

העל )2260 הזה״ (״העולם משנה
מוס ישראלים, משקיעים בי תה

ל כידיהם מחזיקים ופרטיים, דיים
החכ של המניות מהון 27* פחות

 היתה לא אז ככר כלומר: רה.
 המפליגות להטבות זכאית החכרה

 גדל עתה להן. זוכה שהיא כמס
הישראלים. של חלקם כהרכה

 צורך יהיה הטבות, לקבל להמשיך כדי
צעדים: מכמה באחד לנקוט

ו )כמאבק המפסידים את ייצג
 הר־ חיים חכר-הכנסת ינהג כיצד
 כנק של מועצת־המנהלים חכר צוג,

הזוכה? דיסקונט,
 על חד־משמעית תשובה להשיב קשה
זאת. שאלה

 למעשה שאין הוא, היום המצכ
 פעילותם על מחייכת הגכלה כל
 ושחל, כהרצוג חכרי־בנסת של

גדו הכרות של פרקליטים שניהם
 קבוצות־אינטרסים של ונציגים לות

אדירות״כוח.
 חברות לייצג להם אסור החוק, על־פי

הכל. למעשה, זה, אך ממשלתיות,
ל נבחר לא שחל משה חבר־הכנסת

 יתרונות, לכך יש כי מכחיש אינו הוא
 ומדגיש ושב חסרונות, גם שיש טוען אך
 ענייניו בין יפה להפריד יודע הוא כי

הפוליטיים. ותפקידיו המיקצועיים
ש הוא, היום החוקי המצב אך

 הטוב כרצונו תלוייה זו הפרדה
על חכר־כנסת. כל של ובמצפונו

 טיב על היום ידוע שככר מה פי
לס שלא מוטב כישראל, הה״כים

יתר־על־המידה. אלה על מוך
 דיסקונט, בנק של מועצת־המנהלים ,זבר
 מישדד לבעל נחשב הרצוג, חיים הח״כ

 הגדולים מעשרת אחד שהוא פרקליטים
בישראל.
האשכנזי הראשי הרב של בנו הרצוג,

שה ת מייצגי□ מה□ רבי□ למע ואילי־הין מיסרוריות חברו
ת !!הישיבה ס כנ □ מעניקה ב לאחרי□ שאין אפשרויות לה

ההסתד בשם לממשלה פנה צדוק חיים
 ממניות חלק לרכוש הוא גם וביקש רות,

ההסתד שליטת את לחזק כדי הממשלה,
בצים. רות

 בשליטה מעוניין היה זיסקונט בנק גם
 מישפחת דומות. מסיבות לישראל בחברה

 היא דיסקונט, בבנק השולטת רקנאטי,
אל־ים. הספנות חברת בעלת

 הקונסורציום הציע המאבק של בסופו
 ואחד דולרים, מיליון 24.2 לגרמנים

 — המיזרחי בנק — הקונסורציום מחברי
 בחברה הממשלה של חלקה את רכש

דולרים. מיליוני תישעה תמורת לישראל

 ״העיסקה את שוב לנסות היא אחת דרך
 לכאורה, ייקנו, לא המניות הסיבובית״:

 על־ידי אלא הישראלים, הבנקים על־ידי
 בחו״ל, שיירשמו למראית־עין, זרות חברות

ה לבנקים למעשה, שייכות, יהיו אך
ישראלים.

 החברה חוק את לשנות אחרת: דרך
 ולזכות להמשיך לה ולאפשר לישראל,
 נמצאות מניותיה שמרבית למרות בהטבות

ישראלים. בידי
 מעץ תיקון הצעת תדכא כאשר

 כיצד לישראל״, החכרה ל״חוק זו
ש־ שחל משה חכר־הכנסת ינהג

ה העוו&ס כ׳ דורשמ
 מפורטת, הצהרת־הון ימלא בחירתו, עם חכר־כנסת, כל

 לעיון פתוחה ותהיה הכנסת, יו״ר כמישרד שתופקד
 שנה כל כתום בזאת הצהרה ימלא חכר-הכנסת הציבור.

 יהיו הללו ההצהרות ובל כהונתו, כתום ושוב לכהונתו,
הציבור. לעיון פתוחת

 שהוא תפקיד כל על יצהיר בחירתו, עם חכר-בנסת, בל
 כהכרה כין בה, מחזיק שהוא מישרה בל ועל ממלא,

 התמנה אם אחר. מוסד או אחרת כהכרה וכין שבבעלותו
 עם יצהיר כלשהי, למישרה כהונתו כמהלך חכר־הכנסת

הציבור. לעיון פתוחות יהיו הללו ההצהרות כל מייד. בך

 ימסרו, כלכליים יועצים או פרקליטים שהם חכרי־כנסת
 אשר לקוחותיהם של מלאה רשימה כחירתם, עם מייד

 הפרקליטים השילטון. לרשויות נגיעה יש לענייניהם
 כל על יצהירו חכרי־הבנסת שכין הכלכליים והיועצים

 אלה הצהרות כהונתם. כמהלך להם שנוסף זה מסוג לקוח
הציבור. לעיון פתוחות יהיו

 מוועדותיה כאחת או במליאת־הכנסת דיון כל תחילת עם
 המייצגים או כעלי־עניין, שהם חכרי-הבנסת, כל ימסרו

 הצהרה כוועדה, או במליאה הנדון כנושא כעלי־עניין
וכהצכעה. כדיון מהשתתפות ויימנעו כך, על

 וברוך ברנר מילה של כנציגם כנסת
 יואב האחים של כנציגם לא וגם רפפורט,

ה אותם ייצג שמישרדו הורביץ, ויוני
 תלפיות שוק של הרכישה בעיסקת שבוע
חיפה. עיריית מידי

 ואחד המערך, סיעת כנציג נבחר שחל
 העולם לפני טען בכנסת זו סיעה מחברי

 שחל של המיקצועית פעילותו כי הזה
 שבו המערך, למצע גמור בניגוד עומדת
ממשל נכסים למכירת התנגדות מובעת

פרטיות. לידיים וציבוריים תיים
 הזה העולם כתב באוזני טען שחל משה

 בעניין אישיים מגעים לו היו לא כי
 וכי לישראל, בחברה השליטה על המו״מ
 הזכיר הוא ״סטרילי־מיקצועי״. היה המגע

 פעם ולא חברות, הלאים לא שהמערך
ממשל בחברות הממשלה רכוש את מכר
פרטיות. לידיים וציבוריות תיות

 אם גם כי אמר המערך סיעת יו״ר
 לפתור אפשר זה, בתחום בעיות יש

 להודיע .חבר־הכנסת על ״חובה אותן:
 דיון מתקיים כאשר אינטרס לו שיש

 חברה בעניין הכנסת במליאת או בוועדה
 בהצבעה. להשתתף ולא — מייצג שהוא
 רואה איני גלוי, הוא שהתהליך כיוון
פסול.״ בכך

 נגדו הטענות את כמרושעות דחה הוא
 עבודתו פוגמת כאילו סיעתו, חברי מצד

 והזכיר כחבר־כנסת, בתפקידו כפרקליט
 של לסדר־היום ההצעה בהעלאת תמך כי

 בחריפות שתקף שריד, יוסי לסיעה, חברו
 לא ושמעולם מרידוד, יעקב השר את

מרידוד. נגד שהוגשה שאילתא פסל

 בורסה
בכנסת

המערך סיעת יו״ר רק אינו חד
 הכנסת בוועדת חבר גם הוא בכנסת, ״■

 בידיו הכנסת. סגן־יו״ר וגם רבת־העוצמה,
 נעלם שאינו כוח רב, פוליטי כוח מרוכז
אליו. הפונים והאנשים לקוחותיו מעיני

 בצה״ל, בכיר קצין היה הרצוג, יצחק
 שנים 10 ובמשך באו״ם ישראל שגריר

 של בבעלותו גדולה חברה בישראל ניהל
 וולפסון. אייזיק סיר האנגלי, המיליונר

 של החוץ־והביטחון בוועדת משקיף הוא
חוקה־חוק־ומישפט. בוועדת וחבר הכנסת,

כל, ״קודם הרצוג: אמר הזה להעולס
 את תוציא אם שלי, הקצר הנסיון מן

 או כפרקליטים הפעילים חברי־הכנסת
 מועצות- כחברי או כלכליים כיועצים
 באיכות רצינית ירידה תהיה מנהלים,
הכנסת.

 ניגוד יהיה שלא לכך לדאוג רק ״צריך
 עד כזה דבר היה לא לי אינטרסים.

 הייתי כזה, דבר מופיע היה אילו עכשיו.
עניין.״ באותו מלעסוק עצמי פוסל
 לפרט מסרבים הרצוג והן שחל הן

 בפומבי לעסוק או לקוחותיהם רשימת את
 טוען הרצוג לישראל. החברה בענייני
 המיקצועית. באתיקה יפגע כזה שפירוט

 של דעתו לשיקול נשאר הכל :שוב
 חוק או נוהג• שום אין הח״ב־הפרקליט.

מחייב.
ה מיסדרונות את הופך זה מצב

ה המיסחר ממקומות לאהד כנסת
 פעם לא כמדינה. כיותר הומים
להת התל־אכיכית הכורסה יכולה

 הנקשרות העיסקות כמימדי קנא
 ה־ שכין ובמעברים כמיזנון שם.

הווע חדרי כין והמליאה, מיסעדה
 מתרוצצים הממשלה, וקומת דות

 מיפ־ מייצגים הם שמחד אנשים
 אוכלוסיה, קבוצות פוליטית, לגה

מייצ הם ומאידך רעיון, או מצע
 רבי־עוצ• כלכליים אינטרסים גים
מה.

 הם כיצד האלה, האנשים על
שמאחו האינטרסים ומהם פועלים

הסידרה. כהמשך — ריהם
ו■ פרנקל ■שדמה

 אברהם משל, ירוחם בגין, מנחם בין *
לורנץ. ושלמה שפירא
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