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 שבה מודעת״ענק, פורסמה שעבר השישי יום בעיתוגי
 שראשיהם (אלה מקומיות ומועצות עיריות ראשי מודים
 של שנתיים על ישראל, ולממשלת לצה׳ל הליבוד) תומפי
 המועצה ראש גולדברג, יוסי את שאלתי הגליל. שלום

 שממשיכה שנתיים, בת מילחמה האם מטולה, המקומית
 הגלילז שלום היא קורבנות, יום בל לתבוע

 נתור ואזרחים ונשים ילדים של נחלתם היתה המילחמה בעבר
לבנון. שטח ובתוך צבא של היא ההתמודדות היום ישראל. גבול
 של קורבן לחסוך כדי ההרוגים? מספרי על ומה •
 זה האם חיילים. 583 הקרבנו אחת, אשה או אחד ילד

שרציתם? השלום
 בשום מיספרים על מדברים לא מילחמת־השיחרור מאז

 אזרחיה. ועל הארץ על להגן הוא הצבא של תפקידו מילחמה.
 האחרונות. השנה בעשרים המילחמה בתוך חיינו בצפון אנחנו
 שהיה ממה מסוכן יותר לא בלבנון היום עברה. המילחמה היום

 חבלה, מיטעני הגליל. שלום מילחמת לפני הצפון בכבישי
ובו׳. יריות מיקושים,

 לבנון מילחמת דעתך שלפי אומרת, זאת •
לארץ? שלום הביאה
 באופן לגליל מתכוון בפירוש אני לגליל. שלום הביאה היא
ספציפי.
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 של לטלפונים שמאזינים החשד ופן חפץ אסף פרשת
 הציבור תשומת־לב את היפנו המערך, של מטה־הבחירות

 לצותת מותר מתי זה, בעניין החוק מה הציתותים. לנושא
 האלה השאלות כל את העבירה. על העונש מה מותר, ולמי

 עבודת״ את שעשתה דבורין, פנינה למישפטנית הפניתי
סתר. האזנת בנושא שלה הגמר

 לכאורה, אז, עד .1979ב״ רק חוקק שהחוק לר אומר כל, קודם •
לכולם. לצותת לכולם היה מותר
החדש? החוק אומר ומה •

 כן אם אלא וסוג, מין מכל האזנת־סתר אוסר האזנת־סתר חוק
לאזרח. לצותת שמותר פעמים יש כלומר, החוק. מכוח מותרים הם

זאת? לאשר צריך ומי מיקרים באיזה •
ביטחון־המדינה של מטעמים מותר מותר. זה מצבים בשלושה

 שר־הביטחון. או ראש־הממשלה על־ידי להינתן צריך האישור ואז
 ■מראש לבוא האישור יכול אלה, של בהעדרם דחופים, במיקרים

במטכ״ל. המודיעין אגף מראש או השב״כ
 לגלות או עבירה, למנוע כדי הוא לצותת מותר שבו שני, מצב

 בית־ נשיא הוא הציתות את להתיר שמוסמך מי כאן עבריינים.
 דחופים במיקרים כאן, גם התורן. הנשיא או המחוזי המישפט

הציתות. את להתיר למפכ״ל סמכות יש פשע, מניעת ולשם
 בביתו לא כלומר, הרבים, ברשות האזנה היא שלישית אפשרות

 בבית־קפה, אלא מצותתים, שלו האזרח של הפרטי בטלפון או
 להיות צריכות הסיבות כאן, גם אחר. ציבורי מקום בכל או ברחוב

 במיקרים כמו עבריינים. וגילוי עבירות מניעת או ביטחון־המדינה
 מקצין או ביטחון רשות מראש לבוא צריך ההיתר הקודמים,
מהמפכ״ל. לכך הסמכה שקיבל מישטרה

 אסורה האזנת־סתר המיקרים, שאר ובכל •
בתכלית?

מאוד. נכון
הזאת? העבירה על העונש מה •

 בתחום סנקציות גם ויש מאסר. שנות שלוש עד הוא העונש
 ללא אותו ומקליטים לאזרח מצותתים אם כלומר, הראיות. דיני

בית־מישפט. בכל תיפסל הראיה לחוק) בניגוד היתר(כלומר
בארץ? הרבה שנעשית עבירה זו האם •
 עמד אי־פעם שמישהו חושבת לא אני יחסית. חדש חוק זה

החוק. שחוקק מאז זה, בעניין לדין

 מודעות אלה בימים מפרסמת החייל למען האגודה
 שנתנו האנשים לכל מודה היא שבהן היומיים, בעיתונים

 שהתחייבו מהאנשים ומבקשת ה״שירותרום" להצלחת יד
 למחרת האגודה. למטה תרומתם את לשלוח לתרום,

 לתרומות הבטחות השנה נאספו כי פורסם, ' ה״שירותרום
 האגודה יו״ר ניר, נתקה את שאלתי שקל. מיליון 220 בסך
התקבל. כבר הזה הסכום מתוך כמה החייל, למען

 הראשון הפירסום שקל. מיליון 195ל־ הבטחות ניתנו למעשה
 כפילויות בגלל נגרם והוא מוטעה היה מיליון 200 נאספו כאילו

ברישום.
 195ה־ מתוך שקל מיליון 108 אלינו הגיעו היום עד

 בדרך־כלל המעטפות. להגיע ממשיכות יום כל אבל המובטחים,
 אחרי חודשים כשלושה הכסף איסוף את גומרים אנחנו

 שבועות כשישה רק נמצאים אנחנו והיום עצמו, השירותרום
הדרך. באמצע אנחנו ולכן האירוע, אחרי
 של הקודמים המיבצעים על נדבר בוא •

 באמת שהובטח, מה מתוך כסך כמה ה״שירותרום״.
התקבל.

 ' בשנה מלבד הפעמים, בכל פעמים. שש כבר רץ השירותרום
 הגענו שעברה בשנה מההבטחות. אחוז 85ל־ הגענו שעברה,

האנרציה. מכוח להגיע המשיכו המעטפות איכשהו, אחוז. 110ל־
 שמבטיחים האחוז 15 הם מי לך ידוע האם •

הבטחתם? את מקיימים ולא לתרום
 את לשמוע רוצים שסתם או אותנו, שמותחים אנשים הם אלה

 כתובתם את נותנים לא גם אנשים אותם גלי־האתר. מעל קולם
 אלה כל קשר. איתם ליצור יכולת לנו אין ולכן המדוייקת
 את ומימשו שילמו — קשר איתם ליצור ושיכולנו שהבטיחו
־י הבטחתם.

 יכולים שאתם מישפטית דרך איזו יש האם •
מקיימים? ולא שמבטיחים אלה נגד לנקוט
מוסרי. חוב רק זה מישפטית. דרך שום
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