
 כמעט־ התנגדות קיימת שעה לפי
 יו״ר אפילו העונשים. להחמרת כללית

 כך אליהו ועדת־החוץ״והביטחון,
 של צוות־החקיקה וראש אלישר,
 שניהם אולמרט, אהוד ח״כ הוועדה,

 יתרה התלהבות הביעו לא מהליכוד,
 גינו הם בעונשים. ההחמרה ממדיניות

 ובן־אלישר הסרבנות, את בכל־פה
 מירידת דאגה להבעת גם הצטרף

 אך בקיבוצים, לשירות המוטיבאציה
 דווקא התרופה את רואים הם אין

חמורה. במדיניות־עונשין
 אם השניים, יגיבו איך לדעת קשה

 אך חדשה, מדיניות השר יזום אומנם
 אמר אולמרט זה. ברגע דעתם זאת

 ״כירסום הוא שהסירוב הזה להעולם
 ואילו הקונסנזוס,' בשורשי חמור

 על דיבר מאוד, זהיר היה בן־אלישר י
 אבל הנושא, של קפדנית״ ״בדיקה

 בסוגיה בעיקר שמדובר דעתו את הביע
פוליטית־מוסרית.

פיטי׳ ס
ש<ת3ט< '*•י

 להעולם אמר דומים ברים ^
 הוקיע הוא גלילי. ישראל גם הזה (

 היא שהתופעה טען אך הסרבנות, את
 בה טיפול על והמליץ ״שולית״,
 אין זה בשלב חינוכיים. באמצעים

חדשה. במדיניות־עונשין תומך גלילי
סיעת־המערך ראש שחל, משה ח״כ

 מישרד־הביטחון בגישת רואה בכנסת,
 וכל מכל דוחה הוא ״שיטחיות״. משום

 במישור התופעה עם ההתמודדות את
 תוצאה תשיג שהיא סבור המישפטי,

 הוא גם הסרבנות. את ותגביר הפוכה
 היטב מבין אך חינוכית, מערכת בעד

 עלולה משותפת פוליטית שהצהרה
 לצעדים הקרקע את להכשיר

חמורים. מישפטיים
 הזה להעולם מפורשות אמר שחל

 כזאת, מדיניות נגד בסיעה יצביע שהוא
 תוצאות את לחזות יכול אינו אבל

 דעות של רב מיגוון בסיעה ״יש הדיון.
 תהיה מה לדעת אין האלה, בנושאים

התוצאה.״
 תנועת- איש זכאי, יחזקאל ח״כ

בהתנג הפתיע כנץ, הנחשב המושבים,
 לצעדי״ענישה רק לא תקיפה דות

 שיתוף־פעולה לכל גם אלא חדשים,
 זה. בנושא הליכוד עם פוליטי־ציבורי

 אך בסרבנות, כמובן, תומך, הוא אין
ישנה. תופעה שזוהי טוען

 להניח לא הוא זכאי, אומר העיקר,
 מכישלונם הדעת את להסיח לליכוד
 למקד רוצה הליכוד בלבנון. המחפיר

 בנושא הציבורית תשומת־הלב את
 עריץ (שהיא בקיבוצים ההתנדבות

 או אחר) מיגזר לכל ומעבר מעל
 את יסיק לא שהעם כדי הסרבנות,
 מהשבר הבלתי־נמנעות המסקנות
הביטחונית. מדיניותו של המוחלט

 גור, מוטה ח״כ הרמטכ״ל־לשעבר,
ארנס מגמות על כלל שמע שלא טען

מהכישלון!׳ הדעת את להסית רוצה ״הליכוד זכאי(משמאל):
 איש כץ־עוז, אברהם ח״כ
 ועדת־ וחבר נחל־עוז קיבוץ

 הכחיש התקיים, של הביטחון
 ירידת על הידיעות את נמרצות

הוא בקיבוצים. המוטיבאציה

להחמיר בהחלטתו נחוש אונס

העונשים להתמדת שדולה מרגלית:

המוטיבאציה מירידת דאגה בן־אלישר:

שמע לא גוד:

 על להגיב וסירב בעונשים, להחמיר
 במהלך הוא, גם זאת, עם זה. עניין

 שלדעתו רמז הזה, העולם עם השיחה
 את להחריף חמורה ענישה עלולה
 חינוכיים היבטים לו שיש הנושא,

חשובים.

 מהקיבוצניקים אחוז 83ש־ טען
קר ליחידות מתנדבים עדיין
ל נוהרים עדיין ושהם ביות,

 ניב־ וליחידות לטייס קצונה,
חרות.

 שוישי
הקוגסגזוס

 מעשה תהיה חדשה ךץקיקה
בהת תומך כץ־עוז גם ״טיפשי". 1 (

 שהוא הסרבנות, עם חינוכית מודדות
 גם תומך אין,הוא זאת עם לה. מתנגד

 במישור הליכוד עם בשיתוף־פעולה
 - ,יר3ס וזץ״עס סנו זח■ אנישס חחצחרת*—

 שהליכוד הזה, להעולם שאמר כפי
מהנושא; פוליטי הון לעשות מבקש

 לאסונות מאחריותו להתחמק כדי
 על האחרונים בחודשים המיט שהוא

המדינה.
 טוענים מישרד־הביטחון אנשי
 להחמיר בהחלטתו נחוש שארנס

 הסכמה להשיג שברצונו וגם בעונשים,
 שינקט. צעד לכל המערך של מראש
 שהוא מעלה, הזה העולם תחקיר

 הסכמה להשיג הראשון, בשלב ינסה,
 אולי הסרבנות, נגד פוליטית־הצהרתית

 שתהיה בכנסת, החלטה באמצעות
הציוני״. ל״קונסגזוס משותפת

בעונ השיטתית ההחמרה
הרי פעולת אחרי תבוא שים
הזאת. כוך

 לשתף נטייה־אפריורי אין במערך
 מתארגנים ולכן הזה, בנושא־ פעולה
 כדי ובמושבים בקיבוצים הניצים

 חדשה. למדיניות פנימי לחץ להפעיל
 המציאות את המאפיינת בדינמיקה
 מאוד יתכן בישראל, הפוליטית

 את ישיג ארנס, משה ששר־הביטחון,
 המיכשולים למרות מבוקשו, כל

שעה. לפי לפחות לו, המצפים הגבוהים

■ ברעם חיים

*•**י*

 ושיתוף־ נט״ח אין במעון בעונשים,
 ובמושבים בקיבוצים והתיס בשלה

חדשה. למדיניות לחץ מפעילים

ש**

*;רירוז

דראסטיים לעונשים כהכנה—.
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