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 התעללות, מהי מגדיר שהוא — בו והמיוחד
 החוק זהו אווירת־התעללות. שיוצר מה וגם

פלי כעבירה התעללות שמגדיר הראשון
לית.״
התעללות? זה מה •

 נפשית או גופנית לפגיעה הגורם דבר ״כל
 וזו סגור, בחרר ילד כולאים אם למשל, בילד.

 החוק עצמה, על החוזרת מתמשכת פעולה
המת את והופך כהתעללות, זה את מגדיר

 שנות- שבע שעונשו פלילי, לעבריין עלל
 והוא מאוד, חשוב סעיף יש הזה בחוק מאסר.
דיווח." חובת הטלת
בזה? מיוחד מה •

 בחוק הראשון המיקרה זהו מיוחד? ״מה
 עבירה על לדווח חייב אתה שבו הישראלי

 למשל, אתה, אם לב, שים חייב. לה. עד שאתה
מחריב לא אתה שלך, העיניים מול רצח רואה

 נטילה שנים; שלוש שדינה עבירה תהיה
 שנים, חמש — רחוק במקום הרכב ונטישת
 בנסיבות אחר, למקום והעברתו הרכב ולקיחת

להח כוונות אין שללוקח על־כך המצביעות
 מטפל רואה, אתה זה, כל שנים. שבע — זיר
 לא הבעלים. רשות ללא רכב בנטילת רק

 מיסחריות למטרות רכב גניבת על בגניבה.
שנים." 10 יקבלו
המכונית? את פעם לד גנבי •

 וקיבלתי שנתיים, לפני היה זה אבל ״כן,
שווה.״ היתה שהמכונית ממה יותר מהביטוח

 את למצוא לא מעצבן, זה אבל •
לבית. מתחת הרכב
 שנים. חמש כבר הזאת בבעייה מטפל ״אני

 מיליארד חצי הוא למשק מגניבות־רכב הנזק
 חוקים? עור על איתך לדבר בשנה. שקלים

 הם עליהם מדברים שאנחנו החוקים וכל
 שנמצאים או ברשומות, נרשמו שכבר חוקים

חקיקה." של סופיים בשלבים
הרבה? עוד יש •

תוצ־ על העירעורים חוק קיים ״לא־מעט.

 אתה אם לדווח חייב אתה למישטרה. לדווח
ד יודע מ ו ע  אם לא אבל פשע, להתבצע ש
למעשה. אותו רואה אתה

 למשל, ספר, בבית־ אם הזה, החוק לפי
 שיודע מי כל ילדה, אונסת ילדים קבוצת

 לעבריין הופך הוא לא, שאם לדווח, חייב
 הזה לסעיף שנת־מאסר. חצי שדינו פלילי
זה. את העברתי אבל בוועדה, התנגדות היתה

 בשלב הצעת־חוק, עדיין זו נוסף: חוק
 לגניבות־ הנוגעת השנייה, הקריאה שלפני

 עסק שעושה מי כל הזה, החוק לפי רכב.
שנות־מאסר." 10 דינו מגניבות־רכב,

 הוגדרה לא היום שעד לי נדמה •
 שהגנב הוכיחו לא אם גניבת־רבב.

ב האשימו לא להחזיר, התכוון לא
גניבה.
 שלוש קיימות החדש בחוק צודק. ״אתה

שזו הבעלים, רשות ללא רכב נטילת דרגות:

כ ח
אוריאל

ואשתו
יהודית

 של העקשנית לעמדתו בניגוד בעיר, כונית
קורפו. חיים אז, שר״התחבורה

 חקיקתי רעיון להפוך שיכולתו ספק אין
 המעשי הרקע בגלל אולי גבוהה. היא לחוק

 בניהול־ שעסק מישפטן — הגיע שממנו
 הנקודה אחרות. סיבות בגלל ואולי חברות.

 ושם, רב־עוצמה, בצומת יושב הוא שהיום היא
 החוקים כל את המכינה הוועדה בראשות

 למישרדי־ממשלה ישירות נוגעים שאינם
 לא־פו־ כמעט חקיקה מבשל הוא יחודיים,
 מפת־הענישה את שתשנה עניינית, ליטית,
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 בשכונה הראשון התושב גימל(״אני מת־אביב
 ביום־חורף לקפה״), מזמין אני וכאן הזאת,

 אדבר ״אני יפות, ונערות שמש של ישראלי
 אבל מטפל, אני שבהם והחוקים ההצעות על
 חוקים הינם מהם חלק יזמתי. אני כולם את לא

 אותם." דוחף שפשוט זה הוא שאני
כבקשה. •

 חוק זה המסוכנים: הסמים לפקודת ״תיקון
 סוחרי־ על מאוד כבדים עונשים שמטיל
 אם הרכוש, את מהם להפקיע ומאפשר סמים,
 גם מגדיל החוק כזה. מסחר ברווחים מקורו

 לקטינים סם שימכור מי תקופת־המאסר. את
20 יקבל סתם שיסחר ומי שנים, 25 יישב

חוזרים. תליינים ך*
 תיק־ ממשלתיות למישרות חוזרים הם 1 (

 מיקצועית ספרות קיצבת־הבראה, עם ניות,
 אותם שמחזיר ומי חוזרים, הם ותנאי־פרישה.

 ולפי המיפלגתי השיוך על־פי ליברל, הוא
 יכולת- היום עד שהוכיח האישית, אמונתו
 ועכשיו, וסוחפת. עקשנית מרשימה, חקיקה

 בחגורת־ למושבי־המכונית אותך שחגר אחרי
 כמה עוד להעביר שהצליח ואחרי הבטיחות,

הפרלמנט בוועדה במיוחד מעניינים חוקים
 ועדת־חוקה־חוק־ ,בראשה עומד שהוא רית

 במילחמתו להמשיך מתכוון הוא ומישפט,
עמוד־התלייה. אל אותם ולהביא בפושעים,
לין. אוריאל
 נמצא הוא שבהן האחרונות, השנים בחמש

 למקד משום־מה, הצליח, לא הוא בכנסת,
 חבל, מדוייק. תחיקתי או ציבורי דימוי לעצמו

 להביט הוא שצריך מה כל ברורה. התמונה כי
 שאותן או טיפל שבהן הצעות־החוק ברשימת

ול ידו, תחת כרגע הנמצאות באותן הגיש,
ביו היעילים האנשים באחד שמדובר היווכח

הישראלי. בפרלמנט תר
שהצ האדם היה לין התיזכורת, לשם רק

 נוספת עבודה האוסרת לחקיקה להביא ליח
 כל את לקומם הצליח הוא חברי־הכנסת. של

 בשופטים, שפגעה בחקיקה מערכת־המישפט
ול להמשיך בתי־המישפט מנשיאי כשמנעה

 שנות־ ארבע רק להם וקצבה לנצח, כהן
לכיסא־המ אותך לחגור הצליח הוא כהונה.

האנשים עד ארוך מאסו ולהטיל אחוים.

 למיליון עד הוגדלו הקנסות מזה, וחוץ שנה.
שקלים.
 וחסרי־ קטינים על הגנה חוק הוא שני ״חוק

בישראל, לגמרי מקורי ראשון, חוק זהו ישע.

עומ והם מתבצעים, כבר הדברים בישראל.
הקרוב. בעתיד עליך להשפיע דים

מוכרחים
להלשין

או אותי שואל שלי?״ צעות־דווק ^
) / שבר־ הנחמד בבית־הקפה לין ריאל1 /

 זה ליבוליזם ליבול. הוא ליו אוראל
 לתלות החובש את גם מלל זה החופש.
גם ואולי מחבלים, ואשונה. ממווגה הצחים

שס־אור •ונתן
הח״נ. של המכונית את שגנבו המוגיזים,


