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 אליהן הרבות הארצות מתוך ארבע רק הן
 של החח מינויי שבוע מדי נשלחים
הישראלי, החדשות שבועון הזה״, ״העולם

 המוסר במדינה, ביותר הנקרא העתון
 כל על ומלא נאמן דו״ח בניכר לישראלי

החדשות. שטחי בכל בארץ, הנעשה
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מאנגליה. מורים ידי

דרגות מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים ב)
העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות
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במדינה
קאסם כפר פרשת

ה עושי□ ח ל סו
 עטו־ ונשים חובשי־כפיות גברים עשרות

 משרד ועדת מסדרון את מילאו פות־צעיפים
 איש, איש הנכות. אחוזי לקביעת ד,בטחון

 יצאו הועדה, לחדר נכנסו הם תורו, לפי
תק פצועי אלה היו בידיהם. כשטופס ממנו
 מבצע הכרזת ביום שאירעה הדמים, רית

כפר־קאסם. הערבי הכפר במבואות סיני,
 איסמעיל, בדיר היה לתורם המחכים אחד

ה קבוצת על שנורו היריות במטח .21
 נמצא לכפרם, ערב באותו שחזרה פועלים,

 שפגעו ותת־המקלע הרובה כדורי הוא. גם
 נקטעה בדיר של רגלו נכה. השאירוהו בו
 הועדה התחדשה. האחת ואוזנו לברך, עד

 לשלם הורתה נכות, אחוז 50 לו אישרה
 נמוך היה הסכום פיצויים. ל״י 4270 לו

 נוהגים אזרחיים שבתי־משפט ממה בהרבה
 בעיני אך בדיר, של במצבו לנפגעים להעניק

כאגדי. הסכום נראה המרוד הפלח
 47 גם בדיר של במצבו היו השבוע
 אנשי־ציבור, ועדת הרצח. קרבנות משפחות

 ראש מטעם שנקראה חוקי, מינוי כל חסרת
פי פסקה רשיש, פנחס פתח־תקווה עירית
 משפחה לכל ל״י 5000 בסך שווים צויים

 כי להודיע מיהר הבטחון משרד שכולה.
 ישלם החלטותיה, על ידו את סומך הוא
שקבעה. הסכומים את

 החלה הממשלה הוקמה. לא הועדה
 אחדים שבועות לנפגעים בפיצויים לטפל
 שום בכוח שאין ״ברור הדמים. ליל אחרי
הכ האנשים,״ של חייהם על לפצות כסף
הנפ הכנסת. בישיבת בן־גוריון דוד ריז

 פנו הם כפשוטם. דבריו את קיבלו געים
ה אחד הערבי, ה״הודי האיגוד באמצעות

 רובין חנן עורכי־הדין אל מפ״ם, של סניפים
 לפעול יפוי־כוח על חתמו זקהיים, ושניאור
בשמם.
ה פרשת של היסורים נתיב החל כאן

 לממשלה, המשפטי היועץ לנפגעים. פיצויים
 בדעתו כי לפרקליטים הודיע כהן, חיים

 לקביעת מחוזי, שופט בראשות ועדה, למנות
הס על הודיעו הפרקליטים הפיצויים. גובה

 זמן את זו בפרוצדורה לחסוך רצו כמתם,
 אגרת ואת בבית־המשפט הממושך הדיון

כאחד. התביעה
 מעולם. התכנסה לא הממשלתית הועדה

ת מ ק ה  משרד בסרוב נתקלה הועדה ״...
 היועץ הסביר נציגו,״ את למנות הבטחון

 רובין, חנן לעורך־הדין במכתבו המשפטי
 התשובה מפ״ם. מטעם הכנסת יושב־ראש סגן

 שורה לה קדמו הרצח. לאחר שנה הגיעה
הפרק הבטחות. מלאי מכתבים של ארוכה
חרום. לישיבת התכנסו ליטים
ה תשובת מתערב. השומרים זקן

 אילו יותר, מובנת היתר, המשפטי יועץ
 להם מבשל מה עורכי־הדין בינתים ידעו

 השומרים זקן בפתח־תקווה. הבטחון משרד
 לחסל רשיש על־ידי מונה שפירא אברהם

הפרק בכפר. ״סולחה״ לערוך הפרשה, את
הז העתונות, מן הדבר נודע להם ליטים,

 יפוי־הכוח בעלי ״אנחנו רשיש: את הירו
 רשיש הנפגעים.״ של בענינם לטפל היחידי

 כוחות עמדו מאחוריו לאזהרה. לב שם לא
הבטחון. משרד יותר: חזקים

 מבית הלכו הצבאי הממשל של ״הקצינים
 הבן האנשים. את והפחידו בכפר, לבית
 רשיון, תקבלו לא עבודה, יקבל לא שלכם

 כאלה היו מפחד. חתמו האנשים אמרו. הם
 בטביעת־אצבע,״ אחר, שהוא מי בשם שחתמו

 לעתונאים בן־שכול, הנפגעים, אחד סיפר
היהודי־ערבי. האיגוד על־ידי שנקראו
 השבוע בשלהם. המשיכו ושפירא רשיש

שמש למרות בכפר, ״סולחה״ עורכים הם
 חלק. בה ליטול מסרבות הנפגעים פחות

 לבשל זקנות אפילו נביא גשלם. ״אנחנו
הכפר. לתושבי שפירא הבטיח הבשר,״ את

בהרבה. גדולים סכומים מגיעים ״למשפחות
 לכל שזזה סכום לפסוק שרירותי צעד זהו

 בגיל, להתחשב צריך נפגע. לכל או משפחה
 ובגורמים הנתמכים במספר העבודה, בכושר

 במחאתו זקהיים, עורך־הדין הסביר דומים,״
 של הודעתו ונגד הועדה של החלטותיה נגד

לפיהן. יפעל כי הבטחון משרד
 היעודל על המשפטי היועץ ש.ל דעתו
 ״הדרך החגיגיות: להבטחותיו בניגוד הנעשה,
 שכח, הוא בית־המשפט.״ אל לפניכם פתוחה
הצ שהמושל מאד יתכן כי לאת, כשכתב

מ יציאה רשיון לתת לא גם עלגיל באי
 בבית- באמת שיבחרו מהתושבים מאלה הכפר

 חוקי פי על להם במגיע לזכות כדי המשפץ)
 בי.ג׳י, של חוקיהם פי על ולא המדינזן״

ושפירא. רשיש

של האישי וידויו המשך

״הייתי
\<שריפ, לר\כ\ א!\שגייי\ שגזלה גזר

ה ל*ו  רוז\י בדיג? דנוה גזי בלל גזוכ\ הי
ה של לורגגזגהיג אגהד  הבלדהו\. שוג

שך ג!\־יה!\ הארוך, וונויפורו  שכוגו בזז
ת כוושגז יזזים־  וזודבו־ו־ כיוז־הוזשפסו, א

 רויאל והפרובוסאגוור הש.ב. שנזוכו
א ורויא!\י, ת להנזית ויגוה אשה הו  א
ה דגר א!ןשגויי\ ריו  ווווזשל־ ישראל וז

ש תה. פא״י כאי אוז\ וז  ג״שרדף", ו
 ובאוזאשוהה לוושגה־ה, אגןשנוייך וויהר

 ורויא־ של ירישוה לוזנזור כרי לש.כ.,
שך ?י. שיך ארוכה הגןופה בת  הוז

 ששבר ורזיצ!\י, גזל לרתת אנןשנוייך
רות שי רו ושריוווו תש.ב. ב  של האי

תה ויי\3א!ןש בת. לאו  אתר כל כתו
ת !ןיבל ההם ראו ה הו שו ר  להשגזיר הפו

ת רשהו לשיוי ש־תתתרת, פ שלא אי

ה מ י ש ה מ ש  הסניגור של בפניו עומדת ק
שטיין. של פרקליטו טל, אלכסנדר אק אב  טל ז

ת את בתוקף מכחיש  הסכם על ההאשמו
תו בדבר והש.ב., התביעה עם חשאי ׳ה חנינ

שטיין, של קרובה בדין. שיורשע לאחר אק

ה את לתגזית ולוסיות ןייתת,1 היתה
\יית.1בלתי־תו לווששינז שת

 שיותר בתנועה חונכתי .'.. :אקשטיין
 הייתי למפא״י. כולה שייכת היתד, מאוחר

 זמן הרבה (אולם) שרוף. טוב, מפא״יניק
שינוי. בי חל אחר־כך,

 אתי למדי הוא סגל. ששמו חבר לי יש
 שוויצר. קצת היה הוא העממי. בבית־הספר

 הבנתי לצבא. שהתגייסתי לפני אותו פגשתי
.בש.ב שהוא . ובי לשם להתקבל רציתי .
 לשטן אותי לקח הוא שיסדר. ממנו קשתי

בשבילי. רומנטי ענין היה זה
 לי אמר (בש.ב.) לעבודה אותי שקיבל זה
 שחור. זד, את לי ועשה קשה עבודה שזו

זה. את עזבתי
 ביתי על־יד פגשתי כך אחר שנים כמה

ב דיבר הוא נדבות. שביקש צעיר בחור
הת בעיני. מוזר היה וזה ספרותית עברית
 שאיחר לי הסביר הוא אתו. לדבר חלתי

 לו. נתתי כסף. לו ואין האוטובוס את
 הוא שוב. אותו פגשתי ימים כמה אחרי
הת היה הנדבות עם הענין שכל לי סיפר

 דם לו יש ״אם לברר כדי חבר עם ערבות
נדבות.״ לקבץ

 זר- זרניצקי. את לי הציג בחור אותו
 אוהב הוא בלתי־רגילה. ציפור הוא ניצקי

 מסתורין. ואפוף לדבר, מאשר יותר להקשיב
 אותו) (כשהכרתי ערב באותו אתו הלכתי

הזמן. כל אתו וביליתי
 שנעשה מה על להתמרמר הרבה זרניצקי

 ניגשתי טועה. שהוא לו הסברתי בארץ.
 על שפירא בשכונת גר היה הוא לביתו.

 כמו בסולם, להגיע צריך היה שאליו גג,
 ״סתם שלט: היה הדלת על קרוזו. רובינזון
ומח ילדים סיפורי בדירה היו בן־אדם״.

 הוא הלילה. כל דיברנו פסיכולוגיים. קרים
מ שהולכים דברים מיני כל על לי סיפר
בקיא שאני לו אמרתי האדמה. לפני תחת
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