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כהן־אבידזב: מאיר
 - הדובון את ,,מנצלים
עסקים!״ ועושים מטיילים

 הקורבן. יש עסיסית, פרשה כבכל ראש״השב״ב, בפרשת
 יצחק האלוף - כפולות מרכאות ללא בקורבן מדובר הפעם

 חוטפי״ שני של הירצחם פרשת כשהתפוצצה מרדכי.
 אל - רמזים תצלומים, - הנסיבות כל הובילו האוטובוס

 ן במשך ראשי. קצין־צנחנים־וחיל״רגלים אז שהיה נ$רדכי,
 !וגם חפותו, הוכחת על מרדכי נלחם שבהם החודשים בל

 כתם הותיר אן אותו שזיכה פסק״הדין שלאחר בחודשים
בן־אליעזר. בנימין חבר״הכנסת לצידי עמד עליו,

 האחרונים! הפירסומים אחרי השבוע, אותו שאלתי
מרגיש. הוא כיצד חשד, מכל מרדכי את המנקים

 1 מסופה בנפשי קצת חצוי אך ומאושר, שמח אני כל, ראשית
 1,מרדכי של חפותו לאור יצאה סוף־סוף הפרשה. של הטראגי

שלי. מחבר יותר שהוא
 — חקירה טרם — זה מוקדם בשלב להערכתך, •
חפותו? את לקבוע כבר ניתן
להוכחות זקוק הייתי לא אני לאור! יצאה חפותו כן, כן,

ביטחון
 איציק חף־מפשע. שהוא המיקרה, אחרי יום ידעתי, האחרונות.

 1מהידיים חיים! החוטפים) (את אותם ״נתתי הזמן: כל לי אמר
חיים!״ יצאו הם — שלי

 פשוט וחצי. שנה במשך עבר הזה שהאיש מה לשחזר קשה
זאת! לתאר קשה

 עוד והוא בכך, עומדים שהיו הקצינים מעטים עימו. הייתי אני
מפתיעה. בצורה תיפקד

 חברי־כנסת אוזניי במו שמעתי המיוחד. לאופיו אולי, שייך, זה
 אישיות של בפסק־דין זיכויו אחרי אפילו כאלוף, מינויו נגד שהיו
 מישפחתו על שעבר מה יודע גם אני נאדל. חיים האלוף כמו

 במידה גם, אלא איציק, של זיכויו רק לא זהו היום ובני־ביתו.
צה״ל. של זיכויו מסויימת,

האמת? תסתבר שבך צפית •
 כבר לגביי הוכחה איציק של חפותו לתחזיות. זקוק לא אני
 על אלא הרג, מי על מתמקד אינו הציבורי הוויכוח כיום, גם מזמן.

 י אדם הוא מבחינתי לכן החקירה. בעת והחיפוי הטישטוש נסיונות
זכאי.
שמו? טיהור על למאבק לצאת מתכונן אתה •

 הוא שגם חושב איני טוהר, שמו לדעתי, זאת. לעשות צורך אין
 מקווה רק אני שלא. יודע אני בעצם כזה. למאבק לצאת מתכונן

 י הצדק בשם חיסולו, ואת איציק של דמו את שתבעו אלה שכל
 רם: בקול לומר, כדי ציבורי אומץ־לב די להם יהיה והמוסר,
טעינו!״ ״איציק,
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 על הצעת־חוק כהן־אבידוב מאיר ח״כ הניח השבוע
 כי הח״כ מציע בהצעתו הדרכונים. חוק - הכנסת שולחן

 ולא בחוץ־לארץ, הנמצא ישראלי לאזרח דרכון יינתן לא
 יינתן לא גם בישראל. אלא שבידו, דרכון של תוקפו יוארך

 לפי בצבא, שירת אם אלא תוקפו, יוארך ולא דרכון, לו
חוק״שרות״הביטחון.

 ישתמע לא אם כהן־אבידוב ח־כ עם לברר ביקשתי
 שלא ישראלים שכן מקלל, ויצא לברך שביקש מהצעתו
 שלו, החוק יתקבל אם כן יעשו מישראל להינתק התכוונו

דרכוניהם. את בארץ לחדש יבואו שלא בכך
 הישראלי, הדרכון את מנצלים שהישראלים טוען אני לא.
 אחת פעם ולוא שיבקרו מבלי ארוכה תקופה בחוץ־לארץ שוהים

 בדרכון בעולם לטייל בעסקים, לעסוק להם מאפשר זה בישראל.
 לא הם ברירה. להם תהיה לא הדרכון, של תוקפו יפוג אם זה.

מדינה. באותה לשהות להמשיך יוכלו

חוק הצעות
הצעת־־החוק? של המטרה מה •

 הוא ואם שנים, לחמש אחת במולדתו יבקר ישראלי שאזרח
 בארץ בביקורים חובתו את שימלא — צבאי בשרות חייב

בשרות־מילואים.
 חובת־המילואים, את ימלאו בישראל שהצעירים יתכן לא
 לא המינימאלית חובתם ואת עסקים, יעשו בעולם, יטיילו ואלה

ימלאו.
הישראלי. הדרכון של לרעה ניצול בזה רואה אני

 ישראל למה הנוהג. זה העולם מדינות ברוב •
שונה? להיות צריבה
 השגרירויות בעולם האחרות המדינות שבכל הוא נכון

 אבל בתוץ־לארץ. בשהותם אזרחיהן של הדרכונים את מחדשות
 המצב בעולם. אחרות מדינות כדין מדינת־ישראל דין לא

 לנהוג כאן וצריכים גדולה הירידה שונה, בישראל הביטחוני
אחרת.
 ותגביר ירידה תמנע זו שהצעה מאמין אתה •
העליה? את

 ירצו אולי דרכונים, ולחדש לבקר יבואו שכאשר להיות יכול
 את יטילו ולא במילואים. שישרתו לפחות אז לא, ואם להישאר.

 יבואו אם מזה, וחוץ בארץ. היושבים הצעירים על המעמסה כל
 להשתקע אפשרויות יבחנו ואולי מטבע־חוץ, קצת יוציאו לבקר.
בארץ.

ו אומרות...חה הן ..הה

ארד: נאווה
הבלימה. שלב היה ״זה

שיו חנו עכ נתקיף!״ אנ
 של לובי נוספת, חזקה שדולה שלכנסת הסתבר השבוע
 וללובי החקלאי ללובי בהשפעתו הדומה ,הממלאים
הקיבוצי.

 קיצבאות־ על המס את לבטל הצליח הגימלאים לובי
 לדחות לחצי, הלאומי בביטוח הוותק את להפחית הזיקנה,

 בחודש, הקיצבה מתן את לדחות לנשים, גיל־הזכאות את
הפנסיה. על המס את ולבטל

 לברר בכנסת, הגימלאים לובי יו״ר ארד, לנאווה הלכתי
 את ולבטל תקציב־המדינה את לשנות הצליחה כיצד

הטילה. שהממשלה הגזירות
 שעמדו הגזירות שכל מהעובדה כל קודם נובעת ההצלחה

 חכמות, לא צודקות, לא חר־משמעית היו הגימלאים על להטיל
 היתה גם זו עליו. שיטילו לו מגיע לא שציבור־הגימלאים וגזירה
למבטחים. מבוטחים בין שנים של אמונים הפרת

ש י  על המוטלות לא־צודקות גזירות הרבה •
אלה? גזירות דווקא לבטל הצלחתם איך האזרח.

 הצטרפו חברי־כנסת 60מ־ יותר גורמים. כמה יש להצלחה
הגימלאים לפני הופיעו הם בעיתונות, הופיע שמם לשדולה.

גימלאים
 כל עליהם חתומים שהיו הצעות־חוק שתי הגשנו בכינוס־חירום.
הקואליציה. מיו״ר נזיפות למרות חברי־השדולה,

 ויחס הקשישים שנושא הראשונה הפעם זוהי נוספת: סיבה
 ומאורגנת. רצינית בצורה נלקח המבוגרים לאזרחים המדינה

 הכנסת, סיעות מכל תמיכה גיוס על־ידי דבר, כל על מאבק
נאבקים. שעליו פוליטי כעניין הנושא והעמדת

ם א  הקשישים של הפוליטי כוחם התגלה •
לכנסת? נפרדת ברשימה יילכו שלא מדוע בישראל,

 לכנסת. נפרדת ברשימה לצאת לגימלאים היום סיבה שום אין
 מתוך זה ולשנות, להשפיע סיכוי יש שאם הוכיח המאבק להיפר.
 הגימלאים. להיות חייבים לא הכנסת בתוך והנאבקים הכנסת.
 חלק אחרים. על־ידי גם מיוצג להיות יכול שלהם הנושא

 לי אמרו מיפלגה, להקמת פעילים להיות שהתחילו מהגימלאים,
 מיפלגה להקמת ילכו לא הם במאבק, יצליח הלובי שאם במפורש
נפרדת.

יתפרק? הלובי ההצלחה אחרי האם •
 לא שוועדת־הכספים דעתה על העלתה לא הממשלה לא.
 כוחנו, את הוכחנו במליאת״הכנסת. שעברו החוקים את תאשר

במאבק. הלאה ונמשיך
 נעבוד — נתקיף מעכשיו בלימה. של מאבק היה זה עכשיו עד

 אנחנו ובעיקר הגימלאים, של האחרים העיוותים כל לתיקון
 המתקיימים הגימלאים, של הנואש במצבם להתמקד מתכוונים

לשעבר. עובדי־מדינה של תקציבית מפנסיה


