
מטומטם!׳׳ צבועה!״.,מניאק נברה, מזוהם!״,.את הנה, את .,תסתום

נאצי״ יא ״תשתוק.
 השנה של באינדכס סדר. יש בכנסת
 זה שהופיע ,11ה־ הכנסת של הראשונה

 קללות של מיוחדת רשימה יש עתה,
היא: הנה וגידופים.

 לסדר־ הצעה ',84 בדצמבר 5 •
 חיילי על השיטנה דיברי על היום

צה׳׳ל:
 זוהמה כהנא: למאיר כהן ח

 שכמוך! גנגסטר שכמוך!
 הזה! השרץ לכהנא: שריד יוסי

שכ וגוי מתיוון לשריד: כהנא
מוך!
 הממשלה הודעת ',85 במאי 29 •
 עיס־ שיחרורשבויי־צה״לבמיסגרת על
ג׳יבריל: אחמד עם קה

אלוני: לשולמית כהנא מאיר
פאשיסטית! את

אתה לכהנא: עטשי זיידאן
רוצח! אתה מטומטם! פאשיסט, גיזען,

 לסדר הצעה ',84 בדצמבר 12 •
הבנקאיות: המניות על היום

 זוהמה, חתיכת לבהנא: כהן רן
פוגרו מארגן מזוהם, הפה, את תסתום

מים!
 משקר! אתה לאבידוב: וילנר

מסית! אתה
איתן: למיכאל זיאד תוסיק

פחדנים! אתם
חולה! אתה שריד: ליוסי כהנא

 לסדר־ הצעה ',85 בינואר 15 •
 והרחבת בנקים בהחרמת איום על היום
בטבריה: גני־חמת מלון

פרוש: למאיר סולודר עדנה
אי־כבוד! איש אתה

מערכניק! בייש,
ליצן! גיזען לכהנא: וייס שבח

 לסדר־ הצעה ',84 בנובמבר 5 •
מילחמת־הלבנון: על היום

 מניאק נאמן: ליובל שריד יוסי
מטומטם!
מ איתן: לרפאל וילנר מאיר

שכמוך! וגיזען סית
לאי הצעת״חוק ',85 ביולי 19 •
חזיר: גידול סור

 אתה כהנא: למאיר כהן רן
 בהמה! חתיכת גדול, הכי החזיר

תש־ לכהנא: כץ־עוז אברהם

 ' י מלב־נוןד"
 כלב שמך, ימך פלד: למתי כהנא

מטורף! שכמוך, בוגד שכמוך!
 לסדר־היום הצעה ',84 בינואר 2 •

מילחמת־הלבנון: על
 נפש, עלוב לבהנא: ביטון צירלי

 , , שכמוך! נאצי
 חלאה לכהנא: הראל אהרון

שכמוך!
סוג אתה לכהנא. גרנות אלעזר

בררה! אתה ב',
 לסדר־היום הצעה ',85 ביולי 5 •

 עיריית ראש של התבטאויותיו על
הקיבוצית: התנועה נגר אום־אל־פחם

 כהן־אבי־ למאיר זיאד תוסיק
מנקר־עיניים! כגיזען ידוע אתה דוב:
 הצעת־חוק־לה־ ',84 בנובמבר 6 •
 תקנות־לשעת־חי־ של תוקפן ארכת

רום:
שק אתה לכהנא: ביטון צירלי

רן!

 האינדנס בכנסת. □,מדבו הם נו
מלם הדברים את מנציח הרשמי

וייס
ליצן!־ ״גיזען

כהנא
ומשונה!׳ ,.מכוער

שריד
הזה!״ ״השרץ

כהן
גדול!״ הכי ״החזיר

טובי
מיפלצת!״ ״אתה

 הזה! הערפד לכהנא: שריד דפי
מצא: ליהושע רמוז חיים

הפה! את סתום
 לסדר־ הצעה ',85 בפברואר 9 •
מלבנון: אי־היציאה על היום

הפגר־המת סלד: מתי על כהנא
הזה!

 לחוק־ תיקון הצעת ',85 ביולי 9 •
העונשין.

 פקעת אתה הרי לכהנא: כהן רן
 חלאה! שינאה! של

 בוגד! סתם אתה לכהן: בהנא
 טינופת! לכהנא: כהן

 אדיב ואודי אתה לכהן: כהנא
שכמותכם! בוגדים שמאלנים!

 שר־המיש־ סקירת ',85 ביולי 16 •
מישרדו: פעילות על טרה

מתביי אני לבהנא: נמיר אורה
איתך! לשבת שת

אנטי כל־כך את לנמיר: כהנא
שמית!

עט־ לזיידאן שפירא■ אברהם
שוטר! מכל יותר אלים אתה שי:
הממ הצגת ',84 בספטמבר 13 •

שלה:
 שונאת דת! שונאת לאלוני: כהנא

צבועה! ישראל!
 חו־ אתה לכהנא: טובי תוסיק

מיפלצת! אתה לודרוח!
 לסדר״ הצעה ',84 באוקטובר 30 •
בכרימיזן: רצח על היום

כהנא: למאיר וילנר מאיר
קניבאל!

 לתיקון הצעת־חוק ',85 ביולי 31 •
הטרור: למניעת הפקודה

 כהן־אבי־ למאיר זיאד תוסיק
מזוייף! אתה מסולף, אתה דוב:

 אתה טהור, אתה לזיאד: אבידוב
נקי־כפיים!

 מסית! גיזען אתה לכהנא: זיאד
 הגנב ראש על לזיאד: אבידוב

הכובע! בוער
 ערב־רב! את כהן: לגאולה כהנא
 יושב- נחמיאס, לאהרון כהנא

בור! גם אתה הישיבה:. ראש

סטאליניסטית!״ ״בובה

 ליוסי פרץ יצחק הפנים שר
מדיח! אתה מסית! אתה שריד:

שר־הפנים, אתה אם לפרץ: שריד
שלנו! הפנים נראה כך

 לסדר־ הצעה ׳,84 בדצמבר ד.6 •
בירושלים: בתי־כנסת שריפת על היום

אלו לשולמית דרוקמן חיים
חולה! את מאשימה, את ני:
 חוק־ הצעת ',84 בדצמבר 24 •

שרותי־הדת-היהודיים:
 די אולי לכהנא: בדאון מרדכי

הזה? הטימטום עם כבר
מה תהנה בראון, לבראון: כהנא

שלך! החתן גוי
 ישראל, שונאת לאלוני: כהנא

שכמותך! מתייוונת דת, שונאת
הממ הודעת ',84 בדצמבר 24 •

שרים: מינויי על שלה
 שתוק, לכהנא: שריד יוסי

מנוול!
שמאלני! טרוריסט לשריד: כהנא

 הממשלה הודעת ',85 במאי 13 •
בלבנון: המצב על

 צבועה! נבלה! את לאלוני: כהנא
 שכמותך! טינופת ישראל! שונאת

תת־ נחמיאם: לאהרון כהנא

ליצן! תוק,
 חזיר לכהנא: סולודר עדנה

להשתלט!• מנסה כבר אחד
 הרבנות חוק הצעת ',85 ביולי 30 •

הראשית:
וילנר: למאיר שילנסקי דב

ןשראל! עוכר
 הממשלה הודעת ',85 ביולי 2 •

, המשק: לייצוב התוכנית על
מטור לממשלה: כהנא מאיר

 כופרים בסנוורים! שהוכו מנהיגים פים!
ועמי־ארצות! בורים ואפיקורסים,

וירשובסקי: למרדכי כהנא
ומשונה! מכוער קצין־סדום,

ל מודעי יצחק שר־האוצר
אחד! משמיצן קיסר: ישראל

 אי־ הצעת ',84 בנובמבר 14 •
לשלום: המתקדמת הרשימה של אימון

 אתה שריד: ליוסי מודעי יצחק
הזה! בבית ״פרי־לנס״** לא

 הודעת־המנד ',85 בפברואר 12 •
לנסיגה־בשלבים ההחלטה על שלה

 אזרמל, מרג׳ של ילספר רמז *
 דיקט־ מתוארת שבו החיות, חוות
חזירים. של טורה

 הצעת־חוק־חג־ ',85 ביולי 22 •
המצות:

אתה שאקי: לאבנר-חי כהנא
מכוער! כל־כך

 על לסדר הצעה ',85 ביולי 24 •
בקריית־ארבע: הקואליציוני ההסכם

 סתם אתה איתן: למיכאל כהנא
. מיסכן.
 של אי־אמון הצעת ',85 במאי 8 •

התחייה:
עם כהנא: למאיר וילנר מאיר

מדבר! אינני נאצי
 לסדר־ הצעה ',84 באוקטובר 24 •
ברית־המועצות: יהודי מצב על היום

בו ביטון: לצדלי כהנא מאיר
שכמוך! גר

 לסדר־היום הצעה ',85 ביולי 24 •
ברית־המועצות: במדיניות שינוי על

לחברי-הכנסת: ביטון צ׳רלי
שכמותכם! עאבי־נפש
לנדאו: לעוזי טובי תופיק

שכמוך: מנוול
טובי: לתופיק כהנא מאיר

אתה? מי שמך! ימך
 המברבר לכהנא: ותד מוחמד

הזה!
למני הצעת־חוק ',85 בינואר 1 •

ואפליה: גזענות עת
בו וילנר: למאיר כהנא מאיר

סטליניסטית! בה
 קטן! אחד היטלר לכהנא: וילנר

 תשתוק, לבהנא: זיאד תוסיק
זבל!

יש שונא תשתוק, לזיאד: בהנא
ראל!

 בריון! לכהנא: זיאד
קומו סטליניסט! לווילנר: בהנא

שכ שונא־ישראל עוכר־ישראל! ניסט!
, מוך!

נאצי! יא שתוק, לכהנא: ביטון

 חופי חנית נושא■ ״פרי-לאנס״ **
 במערכת חבר שאינו עיתונאי שי

, מסויימת. ■ אנטלד דמית

השר? הואשם לא מדוע
 )15 מעמוד (המשך

 הורוביץ ייגאל השר שנהג כפי כאן נהג
 רובינשטיין (אמנון מישפחתו. בעיסקי

 אישור שקיבל העדויות באחת אמר
 במשא־ להשתתפותו ממבקר־המדינה

 ניהול אם ברור לא המישפחתי. ומתן
 נכללים וכו׳ הנפקות על דיון עסקים,
זו.) בהגדרה

 היא: העיקרית השאלה אולם
 גם כתב־אישום הוגש לא מדוע

 ואביו, רובינשטיין אמנון נגד
 הפגישה באותה שהשתתפו

 כתב־ה־ הוגש שבגללה עצמה,
 המישפח־ יריביהם נגד אישום

הבנק? פקידי ונגד תיים
בע ניסה, עצמו רובינשטיין אמנון

 עצמו, מעל האחריות את לגולל דותו,
 מניח... אני חושב... ״אני כגון: בפסוקים

 כמו: משהו אמר אבי בטוח... לא אני
 לא כולו העסק נדבר... נלך, שמענו,

 הייתי לא כבר אני אקטואלי... היה
 לא כמעט בשיחה אני בזאת... מעורב

השתתפתי..."
 אז רובינשטיין, אמנון אולם

שהש הודה הממשלה, חבר
 הוגש שעליה בפגישה תתף

 נגדו אחרים. נגד כתב־אישום
כתב-אישום. הוגש לא

״בשלב
♦ זיב י

 מואשמים כתב״אישום אותו ^
״רכ כי רובינשטיין ויואב אברהם ^
 גורמים בממנם מההנפקה, מניות שו

 המניות, את עבורם הזמינו אשר שונים,
בתשקיף." האמור הפרת תוך

 עצמם המילים אותן בדיוק
 אהרון של פעולתם לגבי נכונות

 של אשתו ורוני, רובינשטיין
שו גורמים ״מימנו הם אמנון.

והגב אמנון של בניו (קרי: נים״
 הזמינו אשר ויינשטיין) רת

 הפרת תוך המניות, את עבורם
בתשקיף. האמור
שהתב ניירות־הערך רשות דובר

 מדוע להסביר הזה העולם על-ידי קש
 מישפחת נגד כתב״אישום הוגש לא

 לחובתה, ״בהתאם הגיב: ואמנון, אהרון
מעבי הנהוגים, סידרי־העבודה פי ועל
 לפרקליטות הערך ניירות רשות רה
 על־ידה, הנאסף חומר־החקירה כל את

 אפשרות לקראת והערכה בחינה לשם
 לחומר־החקי־ כתב־אישום. הגשת של
 החשדות מהות לגבי סיכום מצורף רה
החשו זהות ועל העבירות־לכאורה, על

 הטיפול המשך לגבי המלצה וכן דים,
הפרקליטות. בידי

 הרשות העבירה הנידון במיקרה ״גם
ש חומר־החקירה כל את לפרקליטות

 פקורות־הרכישה לרבות בידיה, הצטבר
דע הביעה כרגיל להנפקה. הקשורות

 לכאורה. שנעברו העבירות לגבי תה
הע אותן בביצוע החשודים של וזהות

בירות.
 אילו פי על ההחלטה הדין פי ״על
 אם — כתב־אישום להגיש סעיפים

הפרק של ונשארה היתה — בכלל
ליטות.

הפרקלי החליטה זה ״בשלב
 רק כתב-אישום להגיש טות
פור ששמותיהם החשודים נגד
שהוגש.״ בבתב־האישום טו

 במילה, מילה לי שהוכתב הנוסח,
 מדבר ימים, שלושה של שיקול אחרי
הע שהרשות מתוכו מובן עצמו. בעד
המח החומר את גם לפרקליטות בירה
 מיש־ ובני רובינשטיין אמנון את שיד

 הפרקליטות על מטילה הרשות פחתו.
 נגד האישום לאי־הגשת האחריות את

זה". ״בשלב ובני־מישפחתו. אמנון
 שהרשות כאן נרמז כי יתכן

 ההחלטה עם משלימה אינה
 אמנון נגד אישום להגיש שלא

 ומכאן ומישפחתו, רובינשטיין
זה״. ״בשלב על הדגש
הפרק את הביא מה לנחש רק אפשר

 את להאשים שלא להחלטה ליטות
 מי רובינשטיין, אמנון השר־לשעבר

 למיש־ הפקולטה דיקן בעבר שהיה
בתל־אביב. פטים

 להוות היתה יכולה כולה הפרשה
 של המפורסם בסיפרו לניתוח נושא

יסו על רובינשטיין אמנון הפרופסור
 — הקונסטיטוציוני המישפט דות

לאחרים. קורה היתה אילו
2604 הזה העולם




