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)7 מעמוד (המשך

 גב שהיה, כפי נשאר שהליכוד כשם
השתנה. לא המערך

 ביותו הבולט האיש המלכות. כס
 החדש ראש־הממשלה היה לא בכנסת

הישן. ראש״האופוזיציה לא וגם
 במקומו ישב שפירא אברהם ח״כ

 ובכק המצלמה. בו התמקדה פעם ומדי
 ודיבו אחר. ח״כ שפירא ליד ישב פעם
בלהט. אליו

 עדי בן־מאיר, ויהודה משל ירוחם
 מכס ח׳כים של ארוכה ושורה אמוראי
 לרגל הישיבה כזמן עלו הסיעות
 כס־ שהפך שפירא, של למושבו

 בבית־המחוקקים. האמיתי השילטון
 כי הבלתי־מזויינת לעין גם עתה ברור
 קטנה סיעה של נציגה המזוקן, הח״כ

 ועל המדינה, שליט הוא ואנטי־ציונית,
 בעמודים סקופ דבר(ראה יישק פיו
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 שהצטיירה התמונה חידת־הטרך.
 מסוכנת היתה הפשוט האזרח לעיני
מאוד.

הכביש(למעלה) את חוצה אבו־סייפן פתחיה
 שבו מרכב שנפגעה אחרי הכביש, על ומוטלת

 הילדה הזה. העולם שיחזור שמראה בפי (למשה) פרידמן ישראל נהג
אחרי ורה. ע כפר חלקי שני בין המפריד הכביש את לחצות ניסתה

 את חסם לא דבר לראות, שניתן כפי מהמקום. הנהג נמלט שנפגעה,
 אירעה התאונה ערד. בכיוון שנסע הדורסן, הנהג של שדה־הראייה

 השבוע, לסוף עד המתינו בני־המישפחה אן שבוע, לפני השני יום בצהריי
קצר. זמן תיד שוחרר הנהג לבוא. שבושש הביסוח״הלאומי, של לנציג

הגדו הפוליטיים הדינוזאורים שניבכביש מוות
 אינם שוב — והמערך הליכוד — לים

 הלאומית. בזירה חיובי תפקיד ממלאים
 מיפלגת־ של מסוגה הקטנות, החיות

להושיע. באות אינן בוודאי שפירא,

 האמריקאי התייר הגיע איך
 ״כח״כ, הקואליציה? ליושב־ראש

 אני העולם. מכל יהודים אלי מצלצלים
 אלי, הגיע הוא איך לך להודיע חייב לא !

 זה כך. על תשובה לתת צריך לא אני
לכבודי.״ מתחת

שפירא? של קרוב הוא האם
בושה!״ לא זו קרוב, הוא אם ״גם י

 בסך־הכל שפירא ביקש האומנם
 ילדה למוות שדרס שאברך־המשי

 שהפקיר שכוח־אל, במקום בדווית
— מהמקום וברח לחסדי־שמיים אותה

רוצחים? בין יישב לא
אחרת. התקבל זה בדרום

 פרידמן סתר החקירה במהלך
 הוא מסויים בשלב עצמו. את

 במישהו שפגע שייתכן הודה
 פן מחשש לעצור, פחד אך

 אם מדוע, באבנים. אותו ירגמו
 הודיע ולא עזרה הזעיק לא כן,

 בשבא מייד למישטרה כך על 1
 לו היתה לא כך על לערד?

תשובה.
מאומה. שינו לא כבר דבריו אך

 ממקום שברח הדורסן, הנהג
 הפצועה הילדה את והשאיר הפגיעה
 חקירתו מיוחד. בטיפול זכה לגורלה,

לפרקליט הועבר התיק זורזה.

 בבוקר. למחרת כבר מחודהדרום
 נעשו בבאר־שבע בבית־המישפט

 הפרשה את לסיים מיוחדים מאמצים
במהירות.
 בשעה השלישי, ביום והנה,

 אחרי שעות 26 בערב, 6
שוחרר. הוא פרידמן, שנעצר

 ילדה למוות שדרס הדתי, הצעיר
 להפקיד התבקש פגע״וברח, בתאונת

 100 הפקיד הוא במישטרה. דרכונו את
 בנקאית וערבות במזומן, שקל אלף
לתל־אביב. ויצא שקל מיליון בסך

 שאלות שואלים אין ע׳ורה בכפר
 מתגוררים אשר הבדווים רם. בקול

 מגלים אינם מחפירים, בתנאים במקום
בליבם. אשר את זרים לפני

 מישפחת מתגוררת שבו בפחון
 אחרי אחדים ימים נמצאו, אברסייפן

 האב מילדיה. ושיבעה האם הבת, הריגת
 קשה במקום. שעה באותה היה לא

 מידע ולקבל הכפר בני את לדובב
 הצמוד בפחון, שקרה. מה על מפורט

 כשני והמרוחק הכפר, של לבית־הספר
 שומרים הראשי, מהכביש קילומטרים

שתי.קה. על
 המתבקשת השאלה אבל
תרמה כמה עד היא מאליה

 שפירא שקיים שיחת־הטלפון
 לזירוז פרידמן חוקרי עם

שיחרורו.
 בבית- שוחרר שהוא לי ״ידוע
 ולא כחוק, שופט, על־ידי המישפט

 חזר כן,״ לפני מהמישטרה שוחרר
 דבריו. על פעם אחר פעם שפירא
 הביע לא איתו שהתנהלה בשיתה
 ומכך ילדה, מהריגת זעזוע שפירא
 להגיש ניסה לא אפילו האכזר שהנהג

 מערד, רכב־חירום להזעיק או עזרה לה
 חייה. את להציל היה ניתן עוד כשאולי

 אמר. כך,״ על להגיב לכבודי מתחת ״זה
 את אחת, במילה ולו גינה, לא הוא

פושעת. ברשלנות שנהג פרידמן,
 החד־ הממשלה הקמת ערב

ה יושב־ראש קבע שה־ישנה
נור חובש-הכיפה, קואליציה,

הקו-הירוק. בתחומי חדשה מה
הבאות: השאלות נשאלות אולם

 בילדה יפגע שנהג יתכן האם •
בכך? להרגיש מבלי אלה בנסיבות

 חייה את להציל היה ניתן האם •
 מיידי טיפול לה הוגש אילו הילדה, של

 בעוד לבית־החולים הובאה ואילו
מועד?
 ניצל פרידמן, ישראל הנהג, האם •

ומסר למישטרה שניגש לפני הזמן את

 לח״כ לטלפן כרי הודעת־כזב, לה
התערבותו? את ולבקש שפירא

 קרוב הוא שפירא ח״כ האם •
פרידמן? של מישפחה

 כדי הזמן, את פרידמן ניצל האם •
 להתייצב והודרך מישפטית עצה לקבל

הודעת״כזב? שם ולמסור במישטרה
 ראש שפירא, ח״כ העז איך •

ולהת למישטרה לטלפן הקואליציה,
 ביצוע אחרי קלה שעה בהליכיה, ערב

 פגועה ילדה השארת כמו נבזית עבירה
הכביש? על

 של שיחת־הטלפון השפיעה איך •
 המישטרה מפקדי על הקואליציה ראש

האחראיים?
 לשחרר המישטרה נוהגת האם •

 האשמים אחרים, נהגים שעות 26 תוך
אדם? נהרג שבה וברח, פגע בתאונת

 שפירא ח״כ של התנהגותו האם •
 דבר יש אם הכנסת, מוסר את נוגדת

 בירור כך על ייערך האם כן, ואם כזה,
מסקנות? ויוסקו
 בארץ, כלשהו עניין עוד יש האם •
 אברהם של דבריו על־פי יישק שלא

שפירא?
 יכולים האלה השאלות מרבית על

 בעצמם. להשיב הקוראים
■ ישי ושרית ציטרין בן־ציון

 חסר־אונים. נראה כולו הפרלמנט
 הישראלית הדמוקרטיה לשערי ומחוץ

 לגמרי, אחר מסוג חיות״טרף מייללות
 מוטלת לדמוקרטיה זיקתן שעצם
מיסגרת). (ראה ביותר חמור בספק

תולדות
 חלקי חסיון

 הושע1 בעניין
בן־ציח

 חלר בי החליט שופט
אצל שנתפסו מהמיממכים

הסויים. מגדלוביץ עורך־דין
 עור־ של במישרדם שנערך חיפוש

 מנדלוביץ, ופנחס מירון אליהו כי־הדין
 פושט־הרגל של לשעבר שותפיו
 מיסמכים. שלל העלה בן־ציון, יהושע
 לבג״ץ, מייד פנו עורכי־הדין אולם

 חסויים, הם המיסמכים כי בטענה
 השירות במהלך נעשו שהם מכיוון

ללקוחותיהם. עורכי־הדין שהגישו
 בר־ דויד התל־אביבי, שופט־השלום

 בית־ אולם זו, טענה דחה אופיר,
 הדיון את העביר העליון המישפט
 לשופט־השלום החסיון בשאלת

 החליט השבוע כהן. צבי ד״ר הירושלמי
 המיסמכים של חלקם כי השופט,
 מנדלוביץ, עורך־הדין אצל שנתפסו

 שהגיש שירות במהלך נעשו אומנם
 נאסר ששמה אלמונית, ללקוחה
 לגבי חסויים. הם כן ועל לפרסום,

 אין כי השופט קבע מירון, עורך־הדין
שנתפסו. למיסמכים חסיון

 החסיון שאלת חמורה. הגבלה
 רבות. שנים רדומה היתה לעורך־דין

 התעוררה האחרונים, בחודשים לפתע,
 ועוררה מיקרים, בכמה רבה בחריפות

 עורכי־הדין. בקרב ודאגה עניין
 יושב־ראש ליבאי, דויד פרופסור
 המישמר. על עמד עורכי־הדין, לישכת

 עורך־הדין הלישכה, נציג את מינה הוא
 מטעם להופיע אליעש, משה ד״ר

בירוש בית־המישפט לפני הלישכה
שלה. האינטרסים על ולהגן לים,

 נראה הלישכה, של ייצוגה למרות
 מגבילה כהן השופט של החלטתו כי

 בין המוחלף למידע ורק אך החסיון את
 השירות במהלך ללקוח, עורך־הדין
למדי. חמורה ההגבלה המיקצועי.

 עורכי־הדין את בינתיים לתדרך כדי
 הנחיות ליבאי פרופסור פירסם במדינה,

 שנערך במיקרה עורך־דין יפעל כיצד
במישרדו. חיפוש
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