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 על המישפטנים של הדוח פירסום על הראשונה תגובה ך*
מסריח. זה אבל כשר, זה אחידה: כמעט ודתה השב״כ פרשת \ 1

 כי מסתבר ביישוב״הדעת, הדוח של מדוקדקת בדיקה אחרי
נכון. אינו הראשון הרושם
כשר. אינו בהחלט גם זה אבל מסריח, אומנם זה

 משה את לא שמיר, יצחק את לא איש. ״מטהר" אינו הזה הדוח
הספק. מן ליהנות להם נותן רק הוא פרס. שימעון את לא ארנס,

 ואינו מקבלי־החנינה, כל את ״מרשיע״ הדוח
 כדי ראיות די שאין קובע רק הוא איש. ״מזכה״

סלילי. לדין הפוליטיקאים את להעמיד
 התקיימו החשובות השיחות שכל בקביעה מסתכם הדוח

 ראש* — בהן המשתתפים משני שאחד ומכיוון בארבע־עיניים.
 תימוכין שום ואין מועד, כשקרן התגלה — שלום אברהם השב״כ
השונים. בני״שיחו נגד ראיות אין הרי לדבריו,

 מספיק זה מחמת־הספק. זיכוי זהו ביותר, הטוב במיקרה
 שלא מי פלילית, מבחינה שהרי הפלילית. האחריות מבחינת
כחף־מפשע. מוחזק הורשע
 ימשיך שאדם כדי מסמיק אינו בהחלט זה אך

 המדינה. ענייני את ולנהל ציבורית בימה על לעמוד
 שלושת בל על היה הזה הדוח אחרי מתוקנת, במדינה

לצמיתות. להסתלק המעורבים־בדבר הפוליטיקאים

אמיתית חקיוה היחה רא •
 שייאמר מבלי בדוח, המוחצת תשובתו את מוצא אחד בר ^

בפירוש: 1
עשו הפוליטיקאים שלושת כל מתע לגמרי ברור

 — אחר ועצמאי בכיר איש או שופט לרוב — מיוחד״ ״תובע
השילטון. מורא עליו שאין

 להם, הכבוד כל עם השוטרים, על־ידי כאן שהתנהלה החקירה
הרבה. שווה אינה

אחר. חומר כל מונח היה לא מחברי״הדוח לפני
 המשיכו השב״כ שאנשי דעתם את הביעו עצמם השוטרים

 על דיעה להביע העזו לא הם במישטרה. בעדויותיהם גם לשקר
השרים. עדויות
 בלתי־ חוקרים ולה ממלכתית, ועדת״חקירה קיימת היתה אילו
אחרת. לגמרי להתנהל יכולה החקירה היתה משלה, תלויים
שור ורק אך התנהלה החקירה •  הצר. הפלילי במי

 כגון הסוגיות, שאר בכל נגע לא צוות-המישפטנים
 הציבורית הכשירות המיניסטריאלית, האחריות

המוסרי. וההיבט
 האלה, ההיבטים לכל נכנסת היתה ממלכתית ועדת־חקירה

 להמשיך יכולים בפרשה המעורבים האישים אם קובעת והיתה
 וציבורית, מוסרית מבחינת עצמם את פסלו שמא או בתפקידיהם,

להתפטר. אותם מחייבת המיניסטריאלית האחריות אם וכן
 רק התייחס בעצמו, זאת הגדיר שהוא כפי הצוות, תפקיד

 מספיקות ראיות בחומר״החקירה יש ״האם שאלות: לשתי
 לדין?" בהעמדתו ציבורי אינטרס קיים האם פלוני? אדם להאשים

).5 (ע׳
 שראש■ לקבוע ניתן לא האמור כל ״לאור היא: והתשובה

 ועל המחבלים, להמתת ההוראה על ידע שמיר מר הממשלה
 השונות, הוועדות בפני העובדות והסתרת השיבוש פעולות
 <ע׳ השיבוש.״ לפעולות אחריותו את לקבוע ניתן לא גם וממילא

59.(

 החטופים אל התנהגו לא הם אכזרי. מעשה שום החוטפים
 לא גם לכן חם. נשק להם היה לא וכלל איש הרגו לא באכזריות,

 בסערת־רגשות ראש־השב״ב פעל כאילו הטענה כלל עלתה
 רוצח פעל כאן היה). אילו פסול, היה הוא שגם (דבר ריגעית
בו. מלאים שבתי־הסוהר הסוג מן מחושב, פשוט,

 יום ושיטתית, מחושבת בצורה ראש־השב״ב פעל הרצח אחרי
ק* לשבש, לזייף, לסלף, כדי ארוכה, תקופה במשך יום, אחרי  לפבר

מחרידה. היא הדוח מן העולה התמונה עדים. ולהדיח עדויות
 עלילות־ — הצוות לדעת — ראש־השב״כ העליל מכן לאחר

 את להציל כדי ואחרים, שר־הביטחון ראש־הממשלה, על שווא
המיזבח״. ״בקרנות ולהיאחז עצמו של עורו

 הרגיש המנגנון בראש שנים במשך עמד בזה אדם
 שום עריו שאין מנגנון מדינת־ישראל, של ביותר

ש ),4 (ע׳ נחקר לא שמעולם ביקורת,  עוצמה לו שי
 , ממש, ולמוות לחיים בני־אדם, של חייהם על כבירה

ש  ואזרחיה המדינה ראשי על אישיים ארכיונים לו שי
ם הדמוקרטיה את לסכן העלול מנגנון — אלי שר  הי
במדינה. אדם וכל

 — ראשי־ממשלה שלושה תחת זה בתפקיד כיהן הזה האדם
 ניסו הם עליו. חיפו השלושה וכל — ופרס שמיר בגין, מנחם

 שימעון פעל ללכת נאלץ וכאשר האחרון, הרגע עד עליו לסוכך
 לפני בכיר. בתפקיד מכובדת מישרה לו לסדר כדי אישית פרס

 — פרם שימעון של המלאה ובתמיכתו — בתוקף שלום סירב כן
להתפטר.

 מסיקה הסתם מן היתה ממלכתית ועדת־חקירה
לכהן כזה לאיש שנתן ראש־ממשלה, בי המסקנה את

ארבל סרקליטת־מחוז
לבדוק מאמץ שום עשה לא שמיר

קרם מישנה־ליועץ־המישפטי
לוועדת^קירה מתנגד הוא מדוע ידע ארנס

יהודית) אשתו חריש(עם מישפטי יועץ
דבר לדעת רצה לא פרס

 ועדת־חקירה של הקמתה את למנוע כדי אחת יד
־ מישפטית־ממלכתית.

 הוא צוות־המישפטנים ובין כזאת ועדת־חקירה בין ההבדל
ולילה. יום בין כהבדל
 הוא מאוד: קטנה עבודה הכל, בסך עשה, המישפטנים צוות

 בהן יש אם ובדק המישטרה, על־ידי שנגבו העדויות את לקח
ופרס. ארנס שמיר, קרי: המדיני״. ״הדרג את להרשיע כדי חומר

 ארבל עדנה קרפ, יהודית של הצוות עשה הזאת המלאכה את
 קפדנית בצורה העדויות את ניתחו הם באמונה. אליאסוף ויצחק

לדין, איש להעמיד שאי־אפשר למסקנה הגיעו והם ומיומנת.
אפם. זו? קביעה של ערכה מה אולם

טעמים: משני וזאת
שוטרים. על־ידי נוהלה החקירה •

 השרים, אל התייחסו הם פקידי־מימשל. הם אלה שוטרים
 שהיו רבות שאלות שאלו לא הם ורחימו. בדחילו גדולי־המדינה,

פוליטי־ציבורי. תחום לשום נכנסו שלא מובן להישאל. צריכות
 הפוליטיקאים חקירת כי בבירור עולה הדוח מן
 שאלות להם שהוצגו ורדודה, שיטחית היתה

החמקניות. התשובות ונרשמו מנומסות
 ראשי־ חוקרים שוטרים כאשר בלתי־נמנע הוא כזה דבר

כאלה במיקרים למנות בארצות־הברית רגילים לכן המדינה.

 האחרים על שמיר. לגבי לקבוע״. ניתן ״לא הכל. זה
דובר. לא כלל

 בשצף־קצף כשהתנגדו שמיר־ארנס־פרס שצדקו כן על ברור
 ממלכתית, ועדת־חקירה למינוי

 מגיעה היתה כזאת ועדה כי לחלוטין ברור
לגמרי. אחר מסוג למסקנות

נאמר. לא ומה — בדוח נאמר מה נראה הבה זה, רקע על

קר נום רוצח שלום: 9
•  אברהם ראש־השב״כ, על נאמרו ביותר הברורים דברים ך

שלום. \ 1
 נבל, הוא שהאיש ספק של שמץ בלי עולה התה מן
ומע מצפון חסר ואדם מועד שקרן בדם־קר, רוצח

צורים.
 שני את לרצוח הפקודה את קר בדם נתן שהוא ספק אין

חיים. שנלכדו החוטפים
 החוק לפי בעליל, .בלתי־חוקית היתה זו פקודה
שבויים״. הריגת האיסור בתכלית ״האוסר הישראלי

).61 (ע׳
עשו לא זה מסויים בפיגוע דווקא כי קר, בדם ניתנה הפקודה

 כשיר אינו שהיא, ביקורת שום בלי כזה, בתפקיד
־׳גי במדינה. אחראי תפקיד למלא

חמוו סימן־שאלה הוצוג: ♦
 נשיא־המדינה של בחלקו בכלל כמובן נוגע, אינו דוח ך*

זו. בפרשה \ 1
 לגבי מאוד נוקבות שאלות להעלות שלא אי־אפשר אולם
מכריע. שהיה תפקיד — זה בעניין הרצוג חיים של תפקידו

 לאנשי־ חנינה נשיא־המדינה העניק אלמלא
 פי על ומורשעים. לדין מועמדים 11ה־ כל היו השב״ב,

 מורשע היה עצמו ראש־השב״כ כי ספק אין הדוח
למאסר־עולם. ונדון ברצח

 פעל שהוא ראש־השב״ב כתבי לחנינה שלו בכתב־הבקשה
 עכשיו החנינה. לו ניתנה זה מיכתב סמך על ובסמכות״. ״ברשות

" זו. טענה לנכונות ראיה שום אין כי וקובע הצוות בא  י
 כן ועל טענת־כזב, סמך על ניתנה החנינה משמע:

לבטלה. אפשר חוקית. אינה
 היה הכל למרות כי להודיע הרצוג חיים מיהר למחרת־היום אך

אלה. עובדות ידע אילו החנינה, את נותן
זו. חנינה למתן שבקלים הקל הנימוק אף עולה אינו הדוח מן

6


