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 ראש פרשת של פיצוצה לפני פעם, פעם, - גייסקי דוח
 לי, נדמה כן כיום, המדינה. את הסעיר הוא - השב״נ
 החריפות המסקנות הניתן. ככל ממנו להתנער מנסים
 כאבן־ריחייס והוא לרבים, נוחות אינן הפרסונאלי בתחום

בה. חפץ אין שלרבים מאיימת
 ליישם העקשני במאבק המובילים חברי״הכנסת שני

 יושב״ראש ליבאי, דויד הם הבלתי־נוחות מסקנותיו את
 בייסקי, ועדת קמה שבהשראתה ביקורת״המדינה, ועדת
דמון. וחיים

 כ, פרשת״השב" של בעיצומה השבוע, ליבאי עם שוחחתי
 נאום במליאת־הכנסת לשאת שעמד לפני ספורות דקות
כמעט. הדון־קישוטי מאבקו במיסגרת חריף,
 מסקנות ביישום הבעיה נעוצה בדיוק, היכן, •

הדוח?
 חקיקה על בוועדת־ביקורת־המדינה כללית הסכמה היתה
 היא האמת נוחות. אינן אם גם המסקנות, את ליישם שתיאלץ

 אני כמישפטן, מנהלי־הבנקים. של מניעיהם את מבין שאני
 המדינה. מטעם התובע תפקיד על הסניגור תפקיד את מעדיף
הבנקים. כנגד לצאת פוחדים שאנשי־ציבור היא העיקרית הבעיה

 והגורמים הפוליטיקה בין הקשר בגלל חוששים •
אותה? המממנים

 בידי אין יבין. — המבין הזאת. הנקודה את לפתח לי קשה
 כך הפינאנסי, בצד מעולם עסקתי לא במיפלגתי גם הוכחות.

 לך לספר יכולים עוד אנשי״הציבור לאשורם. דברים יודע שאיני
 שאני מה כל שמיים. לשם הדוח מסקנות יישום את מעכבים שהם
חריפה! תמיהה להביע הוא לעשות יכול
 להתפטר המסרב ברקנאטי, לעשות ניתן מה •

מתפקידו?
 הבנק של הדירקטוריון על שבו בשלב נמצאים אנו עכשיו

 זוהי מדגיש: אני יום. 30 בן — מוגבל מאוד שלב זהו לפטרו.
 תום עד יתפטר לא אם יקרה. שכך אמונתנו דווקא ולאו דעתנו,
 כמישפטן, פיטוריו. את שיאפשר חוק מכינים אנו — הזה השלב

אחרת. ואין הדרך, שזוהי סבור אני
 הסחבת על אומר בייסקי משה מה לך ידוע •

הדוח? מסקנות ביישום
 — עליה וחתם עבודתו את שסיים מהרגע שופט. הוא בייסקי

 מנועים שופטים כלל: זהו העניין. על מלדבר מנוע הוא
כאלה. נושאים על מלהתבטא

 מצפה אינך תתחמק: ואל — ושאלת־השאלות •
 כובד־ את שיטיל פרס, שימעון מראש־הממשלה,

הדוח? מסקנות ליישום ויפעל מישקלו
ממנו. מצפה שאני מה זה כן. בהחלט
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 חזרו והמוסלמים הרמאדאן, חודש נגמר השבוע
 מה לא, ומי צם מי ברמאדאן, צמים מדוע חייהם. לשיגרת

 לאכול צרין מה החודש, במשך מוסלמי בכפר קורה
 לחבר־ הפניתי האלה השאלות כל את האכילה! בשעות
ותר. מוחמד הכנסת

 חוגגים. שהמוסלמים התגים משני אחד הוא הרמאדאן
 עלות עם אגב. שמתחיל הראמדאן, צום שמאחורי הפילוסופיה

 את לקרב היא יום, 30 במשך החמה, שקיעת עם ונגמר השחר
 העולם להבלי השייכות התאוות מכל אותו לטהר לבוראו, האדם

 ונזקקים. עניים של לסיבלם גבוהה מודעות אצלו וליצור הזה,
 לאדם קל הצום. של השעות 14־13 במשך אחרות. במילים

והרעב. העני של הרגשתו עם להזדהות
ם א ה  צמים היהודים, אצל כמו אצלכם, גם •

 אינם כחילוניים שנחשבים ומי שומרי־המסורת,
צמים?

 בריגשי מתחשב שארם הוא המקובל העיקרון אבל כן. בהחלט
 אדם יכפה לא שני, מצד בפרהסיה. הצום את ישבור ולא זולתו,

ביתו. בתוך לאכול שלא חברו על
לא? ואיזה צם אחוז איזה לשער יכול אתה האם •

רמאדאן
 שאחוז מניח אני אבל כמובן, מדוייקים, מיספרים יודע אינני

צם. אינו גבוה די
לצום? מתחילים גיל מאיזה •
 יש הצעירים בין דווקא אבל הצום, חובת חלה לא ילדים על
 הכיתה מחצי יותר ,13ה־ בת בתי, של בכיתה צמים. של גבוה אחוז
 יותר בגיל שוב ועולה ,30־20 בגילאי מאוד פוחת הזה האחוז צמה.
, גבוה.
 בחודש שלך בכפר סידרי־החיים חשתנו האם •

פחות? עבדו אנשים האחרון?
 אחרי אבל כרגיל, עבדו אנשים רגיל. לגמרי נמשכו החיים לא.

 מצויינות תוכניות־טלוויזיה וראו ישבו לאכול, במקום הצהריים,
הרמאדאן. לחודש במיוחד מכינות מדינות־ערב של שהטלוויזיות

האוכל? מלבד אסור, מה •
 מזריחת להתענג אסור באשה, לנגוע אסור לשתות, גם אסור
לשקיעתה. ועד השמש

ם א ה  שאוכלים מיוחדים, מאכלים איזה יש •
הצום? כשנפסק

 ומוצרי־ תמרים בלחם, להסתפק צריכים היו המסורת פי על
 כבר אחד ואף כולנו, על השפיעו בחברת־השפע החיים אבל חלב,

 כדי קטן משהו אוכלים השמש, כששוקעת בכך. מסתפק לא
 מרביצים בוקר, לקראת או מאוחר, ויותר הצום, את לשבור
 רצינית מיתקפה יש בית שבכל חודש גם זה המלך. כיד ארוחות

 מאכילים שקיעת־השמש אחרי באים וכשהם אורחים, של מאוד
מזה. והרבה בבית, שיש מה בכל אותם
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מבית־הסוהו!״ שאילתות

 לממשלה, המשפטי היועץ של האחרונה ההמלצה
 חבר״ של חסינותו את להסיר היתה זמיר, יצחק הפרופסור

 בגניבת שנים 10 לפני הורשע ביטון ביטון. צ׳רלי הכנסת
 בבקשת לדון הכנסת ועדת החלה השבוע בירושלים. חלב

זמיר.
 הפנתרים ממנהיגי שהיה מי ביטון, לח"כ הלכתי
 סיעת חבר הוא וכיום בירושלים, 70ה־ בשנות השחורים

חלב. דווקא גנבו הם למה איתו לברר (רק״ח), חד״ש
וצומחים. גדלים ילדים חלב עם סמל. זה חלב

החלב? את גנבתם מאיפה •
 לא בירושלים. ועשירה ותיקה שכונה רחביה, משכונת גנבנו

 בכניסות בקבוקי־החלב את ששמים נהוג היה פעם לבתים. פרצנו
 הריקים, בבקבוקים מטבעות־כסף שמים היו אנשים לבתים.

 לקחנו בוקר, לפנות באנו מלאים. בקבוקי־חלב עבורם ומקבלים
אותם. וחילקנו המלאים הבקבוקים את

חסינות
למי? •

 לשכונת־ בקריית־יובל, האסבסטונים למעברת לשכונות.
לעניים. וחילקנו מהעשירים לקחנו מוסררה.

במיבצע? השתתך מי •
 מרציאנו, סעדיה השחורים, הפנתרים דובר שהיה שמש, כוכבי

בתנועה. מרכזיים פעילים ועוד
הרעיון? היה מי של •
 מעשירים גונב שהיה הוד, רובין מסיפורי לקחנו הרעיון את
 כתבנו ובו כרוז, כניסה בכל השארנו גם אבל לעניים. ונותן

 חלב יהיה לא שהיום המישפחה סליחת את מבקשים שאנחנו
 קניית משגת אינה שמישפחתו לילד, יועבר החלב שכן לכלב,
חלב.
התגובות? היו איך •

 אשתו מאחת, חוץ רבה, באהדה העניין את קיבלו מקבלי־החלב
 בקבוקי־חלב, שני רק לה שהשארנו כך על שהתלוננה שוטר, של
 של ,לתיבת־הדואר מיכתבים גם הגיעו ילדים. 11 לה ויש

 קמח, סוכר, להם נביא הבאה שכפעם שביקשו מאנשים הפנתרים,
במישטרה. התלוננו מהם שגנבנו שאלה מובן ועוד. שמן

 את להסיר תחליט ועדת־הכנסת אם תעשה מה •
חסינותך?

 על לשר־המישטרה שאילתות אשלח ומשם לבית־הסוהר. אלך
בארץ. בבתי־הכלא המצב


