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 יהודית עורכת״הדין בארץ. גלים עושה קרס ועדת דוח
 על״ידי ואפילו הליכוד נציגי על־ידי מותקפת קרפ

 אמנם שנקרא - הדוח שבהבנת לשכוח נוטים שר־הפנים.
 חברים, עוד השתתפו - היו׳ר שהיתה קרפ, הגברת שם על

 מיכאל עורד״הדץ את שאלתי עכשיו. נשמע לא שקולם
 קרפ, בוועדת וחבר מחוז״ירושלים פרקליט שהיה מי קירש,

 ועל אישית קרפ יהודית על להגן ייצאו לא וחבריו הוא אם
עצמו. הדוח

 לא להגן, צריך אינו הוועדה מחברי ואיש" עצמו על מגן הדוח
 האמורים הדברים בתוכן מאשר יותר חבריו על ולא עצמו על

 מי שלי. הגנה צריכה קרפ שיהודית חושב לא גם אני בדוח.
 את עושה הוא מדוע טוב טוב לבדוק צרין־ אישית, אותה שתוקף

 להתווכח אפשרות שאין מלמדת, אישית התקפה בדח־־כלל זה.
 להפרדת מסייעות כאן שלי התשובות אם זה, כל ועם עניינית.
כך. על שמח אני הביקורת, מץ האישי האלמנט

 קרם הגברת מלבד השתתפו קרם בוועדת •
 כוכבא־ והגברת הולנדר עווץ-הדין גם ומלבדך,
 הדברים מאחרי עומדים עדיין אתם האם שבתאי.

שניסחתם?
 הדוח האחרים. בשם לדבר רוצה אינני מיותרת. המילה.עדיין'

 אי־אפשר שבו העובדות על והיום. אז שלי הדעה את משקף
להתווכח.

 עובדות בגלל היא שהוטחה מהביקורת חלק •
בו. שאינן

 מיכתב על־ידי לממשלה המישפטי ליועץ שהופנתה הבעיה
 ביהודה מתיישבים של עברות שחקירת היתה, הפרופסורים

 התמנתה הוועדה די. נמרצת אינה מקומיים תושבים נגד ושומרון
 שאין שההאשמות כך ביצועם. אחר ולעקוב בנושא נוחלים לקבוע

 הדוח פירסום מאז אגב, לעניין. שייכות אינן אחרים דברים בדוח
 ובין בלתי־מפוענחים פיגועים בץ הקשר מה תוהה אני ונספחיו,

המישפטי. ליועץ המרצים של הפניה
 פרטיות פוליטיות שדעות אתכם מאשימים •

 ועל העבודה דרך על השפיעו הוועדה חברי של
דעתך? מה הדוח. כתיבת
 הדעות הן מה מושג כל לי אין היום עד רבתי. באלף לא!

קרפ. לוועדת חבריי של הפוליטיות

 דפי מעל מילוא, רוני לח׳כ הזכרתי ארוכים חודשים
 עכשיו לליב׳י. הלירות מיליון כן חובו את שישלם זה, עיתון

 אותו לברד מצידי הוגן שיהיה וחשבתי שילם שהוא שמעתי
אחדים. פרטים ולברר כן על

הבסך? את שילמת מתי •
בינואר.

בדיוק? במה •
שקל. אלף 100 — שהבטחתי כמו
שלך? פרטי מכסף •
שלי. פרטי מכסף כן,
קבלות? לך יש •
מישטרה? חקירת זאת מה,
 שלי לקוראים לדווח חייבת אני אבל לא, •

חוסל. שהעניין
קבלות. לי יש הכל. שולם חוסל. העניץ

יותר? להתערב לא לפחות מזה למדת •
 היתה לא זו גם כי יותר, להתערב לא ללמוד יכולתי לא

 לנשיא. הרצוג ייבחר אם לליב׳י לתרום הבטחתי אני התערבות.
 וגם עובדות שינה מאוד, גדל הסיפור כל בעיתונים אחר־כך

הכסף. את קיבלו ליב״י נגמר. זה ועכשיו גדלו. הסכומים

 חוליות שר״התיירות. על מרד הכריזו בתי-המלון בעלי
 לא דוח ורשמו בתי״המלון בין עברו התיירות מישרד של

 וגרם בחו׳ל לגורמים איכשהו הגיע אשר במיוחד, מחמיא
 חיים המלונאי את שאלתי בארץ. ההזמנות בכמות ירידה

מתכננים. הם מרד מן איזה שיף,
 לא אני מרד. שום הכרזתי לא אני כי בכלל, אותי מעניין לא
 שלפי אומר לא זה שטות. הוא הזה העניין וכל שטויות על נלחם
 מקום שיש יודע אני בבתי־המלון. לשיפורים מקום אין דעתי,
לשפר. הזמן כל וצריר

 מיקצוע בעלי לא בכלל הם מישרד״התיירות אנשי אבל
 עם באים היו הם מיקצועים, היו הם אם יודעים. הם איר אז בנושא,

 עובדים משותף, ובמאמץ בתי־המלון לבעלי כל קודם שלהם הדוח
העיתונים. לכל ישר רצים היו ולא תיקון הדורש לתיקון
 לשיפור ביותר הטוב שהלחץ לבולט כבר ידוע •

העיתונות. באמצעות הוא דברים
 אחד מלץ שמוצאים זה על מדבר אני לחץ? על מדבר מי

 יש ואז לעיתונים ישר רצים אחר, פגם עם אחר מלון או מלוכלר
 יותר הוא הזה העניין כל אותי, שואלת את אם הענף. כל על כתם

 כל עוסקים במישרר־התיירות האנשים מיקצועי. מאשר פוליטי
 שצריר מיקצוע זה שתיירות שיזכרו כדאי בפוליטיקה. הזמן

פוליטיקה. לעומת אותו, ללמוד
 שאתה במו שטות, הוא הזה הדוח עניץ כל אם •
לכם? להיגרם יכול נזק איזה אומר,

 כרגע יש הזה. לדוח בכלל קשור לא לנו שנגרם היחידי הנזק
 את להפסיד הולכים שאנחנו אירופית, תיירות של רצעית בעיה
 רוצים לא באירופה סוכני־הנסיעות השער. בעיות בגלל כולה

 לעומת בדולארים, נעשות בה העסקות שכל ישראל, על לשמוע
 מציע אני מקומי. במטבע עסקותיהם את שעושות אירופה ארצות

בשטויות. להתעסק במקום בזה, שיטפלו
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