
ליברל של דמותו בכלא. ידו את לחץ הנשיא ירדן, אורון .ילד
 מוועדת־ העירעור את הוצאנו הבחירות. אות

 לבית־ והעברנו פוליטי, גוף שהיא הכנסת,
 בתי־ לחוק תיקון בירושלים. המחוזי המישפט
 לארבע הנשיאים כהונת את שקובע המישפט,

 להפקיע המאפשר לחוק־הטרור, תיקון שנים.
שי הקובע חוק מאירגורטת!־. שהגיע רכוש
פסו חובות על שונים והצמדה ריבית עורי
עוד.״ ויש קים.

ה ת א  כמגן עצמך את רואה •
והסדר? החוק

 היא .התשובה מחייו, לין אוריאל .כן,״
חיובית.״

אני
י0 £נל

 יועצו אורן, אורי של הבלונדית שתו̂ 
 שלנו, השולחן ליד עוברת לוי, דויד של

 להגיד צריך היית לא ״אתה לין. על ומתנפלת
החוצה." לא ובטח לא. אופן בשום זה. את

בש לין עונה כלום,״ החוצה הוצאתי .לא
 חושב.״ אני .וככה מוחלט, קט

 ועלתה מאוד, נסערת היתה אורן גברת
ב הסיכסוך בית־הקפה. של השנייה לקומה

של ההחלטה בגלל היה מישפחת־הליכוד תוך

 — גופנית חבלה מגונים, מעשים אונס, אחר.
 בעבירות- וגם להרתיע. צריך האלה בדברים

 התפרצויות כמו בפרט, קשה שפוגעות רכוש
ל צריך כאן וגניבות־רכב. לדירות־מגורים

ש בדברים להתמקד צריך בענישה. החמיר
 ובעיקר הפרט, של ביטחונו את מערערים

 מהפשע שעושים בעבריינים קשה להכות
מיסחרי.״ עסק

עונש־מוות? עם מה •
 לא תתפלא, עונש־מוות. להטיל ״צריך
 אלא יהודי, הורגים ערבים שבהם במיקרים

הת קיימת כאשר המעשה. של אופיו לפי
 גורמים כאשר הרצח, קודם בקורבן עללות
למ כמו, רבים, בעינויים הקורבן של למותו

 של ובמיקרים חיים, אותו שורפים כאשר של,
 צריכים האלה המיקרים בכל קבוצתי. רצח

עונש־מוות." להטיל

נקמה? גם לבטא צייד העונש •
ולומר לבוא לגיטימית. מטרה זו ״נקמה

 איזון של במובן נקמה, של שאלה אין שכאן
 אם, יש. בהחלט צביעות. תהיה זו הצדק,
 ורוצח שלוש בת ילדה לוקח מחבל למשל,

 רצון־הנקם כזה במיקרה אביה. לעיני אותה
 כן,״ בחומרת־העונש. לשלבו ויש מובן, הוא

לגיטימי.״ מרכיב היא .הנקמה לין, אומר
בתנאי־־הכלי־ גם להחמיר צייד •
אה?

 לא אנחנו משחקים, אנחנו מה .בוודאי.
 שחטף גור), (צבי הזה הרוצח הנה, בני־אדם?

 ההורים אחד ויום ירדן, אורון הילד את ורצח
 התמונה את ורואים עיתון, פותחים הילד של
 אז בכלא. בביקור היד את לו לוחץ הנשיא של

 ברגשות בענישה להתחשב מוכרחים אנחנו
להבין חייבים אנחנו הקורבנות. מישפחות של

תדאג? איך •
 במיק־ בוועדה. הגדרנו שאנחנו ״בעבירות

 לא העונש הראשונה, מהמדרגה רצח של רים
 הצרק, את לאזן גם אלא להרתיע, רק בא

נעשה.״ שהצדק ולהוכיח
ליברלי? אדם אתה •

ביטוי? לידי בא זה בדיוק, איד, •
 להגן נועד שלי המאבק בפשיעה. ״במאבק

 מרבית ביטחון. לאנשים ולהקנות החברה, על
 להתחשב זה שליברליות חושבים האנשים

להוכיח רוצים הליברלים, הם, ואז בפושעים

 אני לכן שלנו. החובה זו שלהם. הרגשות את
ו בידור בלי מחמירים, לתנאי־כליאה אדאג

חנינות.״ בלי

 מתוך עושים הם זה כל את אבל רחמנים. שהם
 הקורבנות, לעולם יהיו לא עצמם שהם הנחה

 ליברליות לאחרים. יקרו הרעים והדברים
ביט אין אם כי החברה. על להגן זה אמיתית

 היסוד הוא יודע, אתה וחופש, חופש. אין חון,
לליברליות."

 השירים את שפסלה רשות־השידור, הנהלת
 אורן אורי גלרון. ונורית אלברשטיין חווה של
ב תקף ולין בוועדה, הליכוד מנציגי הוא

הפסילה. את פנימי ליכודי פורום איזשהו
 שייך לין אוריאל מיפלגתית, מבחינה

 שר־האוצר ניסים, משה של הקטן למחנה
 שאליה הליברלית, המיפלגה בתוך לשעבר.
 בתנועת־הלי־ המיפלגות מיזוג עד השתייך

 מודעי, יצחק של מוצהר אוייב הוא כור,
 מישרד־ כמנכ״ל מהזמן חלק כיהן שבמישרדו

 אצל התחיל המנכ״ל תפקיד את האנרגיה.
פולי מפעילות בינתיים שפרש ברמן, יצחק
טית.

 ממונה־על־הכנסות־המ־ לין היה לפני־כן
 גדולות חברות שניהל ואיש־עסקים דינה,

 עדיין הוא היום גם והביטוח. האנרגיה בתחום
 חברות־ שתי של דירקטוריונים בשני חבר
 יושב הוא שם פטחכיס״ם, מיפעלים ענק.
 צדוק, חיים עם יחד שולחן־הדירקסוריון ליד

 פפושדו ואלברט פרידמן אברהם גיל, יהודה
 שהיא אולפינים, כרמל ובחברת אלי), של (אח

 האלה בתפקידים בתי״הזיקוק. של חברת־בת
 היא היחידה, בתם אם אשתו, שכר. מקבל הוא

 בכוח־ העוסקת למשאבי־אנוש, חברה בעלת
במקומות־עבודה. ושיבוצו מיקצועי אדם

 הפשיעה .בבעיית לין, אומר רואה,״ .אני
 על המאיימות הקשות הבעיות אחת את

המע העולם על גם כמו הישראלית, החברה
 וצריך קשה, יותר עוד הבעייה בעולם רבי.

שם.״ שקיים למצב להגיע מישראל למנוע
מא בפשע מילחמה עדיפה לא •
 את לצמצם בפושעים? מילחמה שר

פשע? המייצרות הנסיבות
 בחינוך להשקיע צריך שטותי. ויכוח .זה

 בעד אני בענישה. לטפל גם אבל ובשיקום,
 אני סלקטיבי. בסיס על אבל בענישה, החמרה

 לא כיסוי ללא צ׳קים שמשיכת להציע עומד
 אזרחית עבירה אלא פלילית, עבירה תהיה

בלבד.״
מחמיר? אתה איפה •

באדם גופנית פגיעה בהן שיש .בעבירות
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