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׳1 הער■!! לבית־המישבם
 לבג״ץ עתירה גבול" ״יש תנועת הגישה הראשון ביום

 פתיחה הוראות נגד יוצאת היא ובו שר״הביטחון נגד
באש.

 נוסח מהו גבול", ״יש דובר ליבנה, חנוך את שאלתי
העתירה.

 ירי המתירות באש, פתיחה הוראות נגד כללית עתירה זוהי
 דגש עם לחיילי־צה״ל, סכנת־חיים נשקפת שלא במיקרים

 ברשימות־ הנמצאים ואחרים רעולי־פנים על ירי על מיוחד
 באמת מעורבים שהם הוכחה שום אין שלגביהם מבוקשים,

 והרג ירי לא־נכון. זיהוי של אפשרות פה יש במעשי־עבירה.
 העתירה לפשע־מילחמה. ואף לרצח שווי־ערך הם כזה במיקרה
 יש ובשם נמל ביש חבר גם שהוא הס, יואב חייל, בשם מוגשת

 בשטחים משרת הוא שכאשר הוא בעתירה שלו האינטרס נבול.
 או אחד, מצד בלתי־חוקיות פקודות לבצע יצטרף לא הוא

 לא רצח לבצע פקודה שהרי רצח, של בעבירות מואשם להיות
לכשר. הרעיון את הופכת
עכ רק מדוע חדשות. אינן האלה הפקודות •
שיו?

 רעו־ כלפי הירי עניין גם נכנס החריפו. שהן היא ההרגשה
 ההוראות כל את לכסות באה העתירה ומבוקשים. לי״פנים
 שבהן אי־החוקיות כל על באינתיפאדה, והמתחדשות החדשות

יוצרות. שהן המוות גרימת כל ועל
לבג״ץ? פונים שאתם הראשונה הפעם זו •

תנו אנחנו שלנו. הראשונה הפעילות זו המישפטי בתחום
ביטוי הוא שלנו הביטוי הזאת במיסגרת כיבוש. נגד עה

 אירגונים אזרחים, לרשות שעומדים הכלים שאר בין פוליטי.
 לבג״ץ. העתירה של המישפטי הכלי גם יש ותנועות־מחאה

 מתוך הזה בכלי שימוש לעשות נאותה אפשרות עכשיו מצאנו
בו. שנצליח תיקווה

ש סיכוי? לעתירה •וי
בישראל. בבתי־המישפט ומאמין מקווה אני
באחרונה? שניתנו הפסיקות למרות •

 בין אפלייה של הרמה בית־המישפט, בביזיון להסתכן מבלי
 נושא אני המחוזי. בבית־המישפט רק בינתיים היתה לדם דם
י את נ  י יצטרכו נזכה, אם העליון. לבית־המישפט בתיקווה ל

 ללא אותם, שיוביל חדש למצב להתרגל שילטונות־הצבא
 תפקידם לא שזה אותו. להגיד פוחדים שהם לפיתרון ספק,

זחבבל) (אורית באינתיפאדה. לעסוק
46 ——

דון:,ע ■ואש
 בסו מסביס לנו ,,איו

החזיתות!״ בכל להילחם
בהס הקרובות בבחירות מסתמנת מעניינת תופעה

 מתמודדות, אינן החרדיות שהמיפלגות רק לא תדרות.
 התחייה, (מולדת, הימין מיפלגות שלוש שגם אלא

במישחק. משתתפות אינן צומת)
 התחייה התמודדה בהסתדרות הקודמות בבחירות

 קולות מאות כמה לה וחסרו צומת) את אז (שכללה
 לגבי.,צומת" ההסתדרותי. אחוז-החסימה את לעבור

ממ באו פעיליה מרבית שכן יותר, מעניינת התופעה
חברי״הסתדרות. והם תנועת״העבודה חנה

 מדוע מצומת צידון יואש חבר-הכנסת את שאלתי
מתמודדת. אינה צומת

 הליכוד עם לא בהסתדרות לבחירות ללכת יכולים איננו
 אנחנו שניהם. עם מסכימים שאיננו מכיוון המערך, עם ולא

 צריכה ולדעתנו ליברלית־מערבית, כלכלית תפיסה בעלי
 זאת לעומת בחברת״העובדים. מרחיקת־לכת רביזיה להיות
 המסורתית הרביזיוניסטית הגישה את לקבל יבולים איננו

 והמושבים הקיבוצים ניהול ולקיבוצים. למושבים המתנגדת
 חיוני מרכיב הם עקרונית מבחינה אך וכושל, גרוע היה

במדינה.
 יכולת לנו ואץ חדשים אגו כי לבד, ללכת יכולים איננו

 את לעשות משתדלים אנו לכן החזיתות, בכל להילחם כספית
בכנסת. עבודתנו

מש אינן הימין מיפלגות שבל מוזר לא זה •
בבחירות? תתפות

בחירות
 כוחן את שואבות וימינה שמהליכוד המיפלגות לא. דווקא

 כי שונד״ קצת זה צומת לגבי מחברי־הסתדרות. דווקא לאו
 מניח אני במערך. האקטיביסטים ״עץ־ורד״, מחוג מקורה

 נמוך אינו תברי־הסתדרות שהם החברים אחוז שאצלנו
, , מבמערך.

 עמדה עם מיסלגה להיות אמורה צומת •
הזה? בדימוי יפגע לא זה נושאים, של במיגיון

 ואין כיום, שלנו היכולת היקף מה יודעים אנחנו לא.
 לגבי יעדינו להשתנות. יכול לא זה שמחר דבר של פירושו

 והליכוד, מהמערך ושונים רחבים כך כל הם ההסתדרות
 כיום משהו. שם לעשות כדי רב כוח לאזור צריכים אנו שפשוט

 אמרה שלי שאסא כמו זה. בשביל הכספיים המשאבים לנו אץ
כאן." זה את תעשה אל — לעשות מה לך אין ״אם פעם:

סעח (נדשן

:,חרות ■עקב
 רשים מנוון ..שידוד

ם ולקרס!״ ררעג או
קוב של הראשונה ההקראה נשמעה שעבר בשבוע

 להב יוני ״דבר" כתב נגד מולדת תנועת שהגישה לנה
 ובו 1988 מספטמבר מאמר על זמר, חנה והעורכת

החדשה.״ הישראלית הנאצית ״המיפלגה מולדת כונתה
 מזכירות חבר חרותי, יעקב עורן״דין את שאלתי

מאשי הם במה התנועה, של המישפטי והיועץ מולדת
״דבר". את מים

 ״המים־ מולדת לתנועת שקראו בזה אותם מאשימים אנחנו
 איסזר חוק על עבירה זוהי החדשה." הישראלית הנאצית לגה

 חושש אני נאצית, מיפלגה אותנו מכנים כאשר הרע. לשון
בית־מישפט. לכתלי מחוץ להסתיים יכול לא שזה

אחר? בעניין גם לבג״ץ עותרים אתם •
 בעניין רשות״השירור נגד צו־על־תנאי למתן בקשה לנו יש

 מבחינה עממית. בשפה זה — בשידורים מולדת קיפוח של
רשות־השידור. חוק על עוברים שהם חושבים אנחנו מעשית

 חיי את משקפים לא שהשידורים אומרים אנחנו ראשית,
 בסעיף ושנית, ביותר. כללי באופן זה — ומאבקה המדינה

 כי תבטיח שהרשות כתוב רשות־השידור חוק של ארבע
 וריעות השקפות של מתאים לביטוי מקום ינתן בשידורים

 לא הם מהימנה. אינפורמציה ותשודר בציבור הרווחות שונות,
מהימנה. מלהיות רחוקה האינפורמציה זאת. עושים
דוגמות? לתת יכול אתה •

 של נאום בכנסת נאם זאבי רחבעם בערך, חודשיים, לפני
ליצ שלח הוא וחצי שנה לפגי האינתיפאדה. בעניין דקות 10
ההתפר את לחסל מתחייב ״שאני כתב: ובו מיכתב רבץ חק

זאת הצדדים.״ משני חללים שיהיו מבלי שעות, 72ב־ עויות

מישפט
 האומר: זאבי את הראו בשידור במיכתב. שורת־המפתח היתה

 לא שעות." 72 תוך ההתפרעויות את לחסל מתחייב ״שאני
 הייתי מנאום. חלק שזה ישן, מיכתב מתוך הקריא שהוא ציינו
ולקלס. ללעג בן־אדם לשים כדי מכוון, שידור לזה קורא

ך אי  על דעתכם את לאכוף חושבים אתם •
רשות-השידור?

 רשאי המנהל שהוועד קובע רשות־השידור בחוק 33 סעיף
התפ של יעיל לביצוע וגם לפיקוח לניהול, כללים לקבוע
 ותיתן הוגנת מהימנה, תהיה שהאינפורמציה החוק. לפי קידים
 בית־המישפט אמר שנים כמה לפני שונות. להשקפות ביטוי

 יערכו, הללו שהכללים הראוי מן אבל ״רשאי". כתוב שאמנם
 של המלצה היתה זאת פנימיים־סודיים. יהיו ולא יפורסמו

ברורה. הוראה תהיה שזאת מקווה אני והפעם בית־המישפט
זחבבל) (אורית
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