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אזרח זר  -העד המרכזי
בחקירת ראש הממשלה
בית המשפט יחליט אם לגבות ממנו עדות
מוקדמת .מקורות במשטרה :צו איסור
הפרסום על הפרשה איבד את משמעותו

יהונתן ליס ועפרה אידלמן
תושב מדינה זרה הוא העד
המרכזי בחקירה החדשה של המ־
שטרה נגד ראש הממשלה ,אהוד
אולמרט .פרקליטות המדינה בי־
קשה אתמול מבית המשפט המ־
חוזי בירושלים לגבות מהעד עדות
מוקדמת ,ככל הנראה כדי לאפשר
לו לצאת מישראל מבלי שיצטרך
להעיד שוב ,אם אולמרט יועמד
למשפט .בפרקליטות מעריכים,
שצו איסור הפרסום על פרטי הח־
קירה לא יוסר לפני יום העצמאות,
אך מקורות במשטרה אמרו שהצו
עשוי להצטמצם בקרוב.
אף ששופטי בית המשפט המ־
חוזי כתבו כי אין בבקשת הפרק־
ליטות ללמד שיוגש כתב אישום
נגד אולמרט ,גורמים במערכת
אכיפת החוק אמרו שהיא מעידה
שהסיכויים לכך גדולים .מקורות

לפחות  22אלף
הרוגים בבורמה
מיליון ללא קורת גג.
הממשל הצבאי מקשה
על סיוע בינלאומי לאזורים
שנפגעו בציקלון .שני
ישראלים טרם יצרו קשר
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אי־פי

תצלום :רויטרס

המעורים בחקירה אמרו ,שחומר
החקירה נגד ראש הממשלה ונגד
מנהלת לשכתו לשעבר ,שולה
זקן ,משמעותי ,אך מוקדם לק־
בוע מה חומרת העבירות שתיוחס
להם ,אם יואשמו.
פרקליט המדינה ,משה לדור,
העריך שבית המשפט יפרסם
בקרוב את החלטתו לגבי העדות
המוקדמת .אם יחליט בית המ־
שפט להתיר עדות מוקדמת של
האזרח הזר ,המשטרה עתידה לה־
עביר בתוך כמה ימים את חומר
החקירה לפרקליטיו של אולמרט,
כדי לאפשר להם לחקור את העד
חקירה נגדית.
חוק סדר הדין הפלילי קו־
בע ,כי כשמתנהלת חקירה בדבר
עבירה ,בית המשפט רשאי לגבות
עדות גם לפני הגשת כתב אישום
בעניינה .זאת ,אם החליט שהיא
חשובה לבירור האשמה ומניח

תצלום :אי־פי

אולמרט בכנס בירושלים ,אתמול" .לא קל להיות ראש ממשלה"
שהפחדה או הבטחת טובת הנאה
ימנעו מהעד למסור עדות אמת
במהלך המשפט.
בצאתו מהדיון בבית המש־
פט ,הדגיש לדור כי גביית עדות
מוקדמת של אזרח זר היא "חלק
משגרת העבודה בעניינים מסוג
זה ,למרות שהפרשה הזאת מעט
שונה מהתיקים המוכרים לנו
בדרך כלל".
פרקליטו של אולמרט ,עו"ד
אלי זהר ,אמר לאחר הדיון כי אם

יינתן צו לגביית עדות מוקדמת
מהאזרח הזר "אנו צריכים לקבל
את כל חומר הראיות בתיק .אנו
לא יכולים לחקור בלעדיו" .הוא
הוסיף כי "היינו מופתעים בימים
האלה מהתהליכים ,אופיים ,צור־
תם ומשמעותם" .לאור צו איסור
הפרסום ,הוא סירב לומר אם
אולמרט זומן לחקירה נוספת ואם
מדובר באחת החקירות החמורות
נגדו.
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פרידמן יוזם :בג"ץ לא ידון בחוקי האזרחות
תומר זרחין
שר המשפטים ,דניאל פרי־
דמן ,יוזם תיקון לחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,שימנע
מבג"ץ להתערב בכל חוק העו־
סק בהתאזרחות .משמעות התי־
קון היא שבג"ץ לא יוכל לבטל
את הוראת השעה של הכנסת,
שמונעת מתן מעמד חוקי לפ־
לשתינאים שנישאו לישראלים.
עתירה נגד הוראת השעה נדונה
בימים אלו בבג"ץ.
בעבר ,פרידמן הציע להג־
ביל את סמכותו של בג"ץ לדון

בנושאי ביטחון ותקציב המדינה,
אך נסוג מכך בעקבות ההתנג־
דות הפוליטית והציבורית שה־
דבר עורר .כעת ,נראה שהוא
מציע להגביל את סמכות בג"ץ
בתחום האזרחות.
לפי טיוטת התיקון לחוק
היסוד ,אותה הפיץ פרידמן בי־
מים האחרונים ,יינתן מעמד־על
לחוקים הנוגעים להתאזרחות,
כמו חוק השבות ,חוק הכניסה
לישראל וחוק האזרחות  -וכן
חוקים בנושא זה שהכנסת תחו־
קק בעתיד .לפי ההצעה ,בג"ץ
לא יוכל לקבוע שחוקים אלה

או סעיפים בהם אינם חוק־
תיים ,ולכן לא יוכל לדון בה־
סדרת מעמד אזרחי וכן בכניסה
לישראל.
בטיוטה נכתב ,ש"ההצעה
מבטאת את התפישה הרווחת
בציבור הישראלי ,לפיה יש למ־
דינת ישראל את הזכות והחובה
לווסת את כניסתם ,תושבותם
והתאזרחותם של מי שאינם
אזרחיה בהתאם לערכי מגילת
העצמאות ,האתוס הציוני וצור־
כי המדינה הביטחוניים ,הכלכ־
ליים והתרבותיים".
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דורון רוזנבלום

תום שגב

לקראת יום העצמאות ,לפי המסורת החדשה,
הכל מפשילים שרוולים להלקאה עצמית חגיגית
וגורפת; בזה אחר זה מתייצבים זקני הדור כדי
להישאל ולספר עד כמה התאכזבו מהמדינה ועד
כמה "זו לא המדינה שייחלו לה" .אך האומנם?
גם במבוכה הערכית שבה המערכת השלטונית
והפוליטית מצויה כיום קשה להתעלם מכך,
שהיא משקפת מגמה עקבית של "ישראליזציה",
שבשנים האחרונות ,אט אט ובצנעה ,התחילה
להרים את ראשה השחוח מול מדכאיה ואויביה
מבית .לשווא ירקדו על קברה כל עוכריה ,המ־
שטינים הכתומים למיניהם .הישראליות חיה ובו־
עטת יותר מאי פעם.

ביום שישי 14 ,במאי  ,1948מסר "הארץ"
בכותרת ראשית" :היום יוכרז על הקמת המדי־
נה" .ארכיאולוג שימצא את העיתון הזה ,בעוד
אלף או עשרת אלפים שנים ,יוכל ללמוד ממנו
לא פחות ממה שאנחנו לומדים ממגילות ים
המלח או ממכתבי בר כוכבא ,ומן הסתם יותר.
לפני הכל ,יצטרך הארכיאולוג העתידי
לתת את דעתו לעובדה שהכותרת הראשית
נמתחה רק על פני חמישה טורים ,לא לרוחב
העמוד הראשון כולו" .כותרת כתף" ,כפי שק־
ראו לה אז ואשר תפסה שני טורים ,מסרה על
הפלישה הצפויה ממצרים ,בחצות ודקה ,כפי
שהודיעו המצרים.
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