במדינה

 .,ק ו נ ג7 1ז ה ־־
הי א ה ד ו כ ס י ת ה י פ נ י ת
פאר י ציר ת ה ת ע שי ה ה מו ד רני ת
מ מפ עלי ה ענ ק של ״ ה י נ ו ׳
רזברכת א ת תז שני י שראל
ל שנה ה חד ש ה.
בה ת ה א מיוצרת בי שראל.
ב ק י י ז ר א י ל י ! ת ע שיו ת בע־מ.
ה מ כוני ת היפה .ה ע מ מי ת והיעילו!
שהכל מ צ פי ם לה.

\

1

)הנושן סעסוז־ (21
זמן הבחירות ,כאשר נציג המימשל הבטיח
לאנשי הכפר רשיונות בניה במקום ,בתנאי
שיצביעו בעד המועמדים שיציג המימשל.
על סמך הבטחה זו נבחר ראש המועצה
המקומי .אך הרשיונות לא הוענקו.
מצב הדיור בכפר הפך ,בינתיים ,לבלתי
נסבל .מ־ 48אלף דונם שעמדו לרשות ה
כפר לפני קום המדינה ,גותרו עתה כ־
שמונת־אלפים בלבד.
באותו זמן נותרו חשופים ,בחלקו המע
רבי של הכפר 500 ,הדונם ,המחולקים בין
רוב משפתות הכפר .גם האוכלוסיה גדלה
בסשך שלוש השנים האחרונות מ־ 5500ל־
 6000איש יד,כאבו שהכריז המימשל ה
צבאי — השיג את מטרתו :הכפר הלך
ונחנק מחוסר אפשרות להתפתחות טבעית.
לכן החלו לצמוח ,בחלקה המערבית,
בתים חדשים ,כשכל בית גורר אחריו הו
דעת צדד,ריסה וקנס עד אלף לירות ל
בעליו .היו אלד ,צווי הריסה רגילים ,מאותם
שהוצאו לאלפים בארץ מבלי שאף אחד
יוצא לפועל .הוצאה לפיעל של צו דומה,
בשכונת־התקווה ,גרמה בזמנו לאחת ההפג
נות האלימות הגדולות של המדינה.
כך נמשך הדבר עד ליום חמישי האחרון,
כאשר פלוגת השוטרים הגיעה לכפר כדי
לתת חיפוי להריסת ביתו של ואבן.
העצור היחידי .בשעות אחר־הצהריים
החל זעם התושבים שוכך .הם התפזרו ל
בתיהם והבריקאדות שבכביש הוסרו .מסוס
משסרה בודד המשיך לחוג בשמי־הכפר.
בשעה חמש אחר־הצהריים ,כאשר נידמה
היד .כי החיים בכפר חזרו למסלולם ה
רגיל ,חזרו לכפר שוב מכוניות המשטרה.
במשאיות וניידות גדושות הגיעו כשמונה־
מאות שוטרים חמושים ,שגויייסו ממשמרות
טייבה ,נתניה ,חדרה ,כפר־סבא ומקורם ה
שוטרים בשפרעם .קבוצה נוספת כתיג־
בורת חיכתה לפקודה בכפר טייבה הקרוב.
היתה דרושה אבן אחת ,או קריאת־
גנאי קצת יותר חריפה ,כדי שייכנסו ה
אלות לפעולה והדם ישפך .האבן והקריאה
לא נזרקו .צעירי הכפר התקהלו במקום,
סובבו את המכוניות כחומה אילמת .שום
דבר לא השתנה גם כאשר חזר למקום,
אחרי בוא המשטרה ,ראש המועצה ,ססר
לאחד הצעירים בכעס .השוטרים שעמדו מ
אחוריו ,חיכו לתגובה .אף אחד מן הצעי
רים לא זז ממקומו.
הופעת המשטרה בכוח ,בכמות ועיתוי ש
כזה׳ לא היתד .יכולה להתפרש אלא כפרובו
קציה מכוונות נוסף לכך הוכרו עוד באותו
ערב על מצב־הכן ביחידות הצבא בסביבה,
וחופשות סוף־השבוע של החיילים בוטלו.
אולם הפרובוקאציד .לא נשאה את פריה
באותו יום .בערב עזבו כוחות המשטרה את
הכפר ,כשהעצור היחידי שנילווה אליהם היד.
כתב העולם הזה שנכח במקום .למחרת נעצ
רו עשרים מתושבי הכפר שהוקף על־ידי
המשטרה והצבא .סירה הפכה בית־סוהר גדול.
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מנהלת קורסים.

עידון נשי
מקנה לך — יציבות ,יופי ,נימוסים ובטחון עצמי.

או פנ ה מקצוע ,אופנה ,צלום ,פרסום
ה ת ע מלו ת
מכוונת להרזיה,
זקיפות ,גמישות.

מכונות הכי חדישות,

חיזוק שרירים,

לאה פלס שר
תל־אביב :אבן גבירול  , 50טל. 227682 .
ח י פ ה  :בית רוטשילד ,טל. 83424 .
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פרסום אדקי

אחרי חודשים של חוסר התענינות ב
פרשה ,שב ועלה המתח באולם המשפטים
הקטן של שופט־השלום־הראשי יעקוב סגל,
המנהל את הדיון בפרשת תל־גיבורים.
המתח הגיע לשיאו כאשר ביום שלישי
האחרון ,בתחילת הישיבה של אחר הצהריים,
קם עורך־הדין יצחק טוניק ,הכריז . :באו
לם בית המשפט נמצא עתה סגן שר
ד,בריאות וחבר הכנסת ,מר יצחק רפא׳ל.
אני מבקש את כבוד בית־המשפט לשמוע
את עדותו.״
השאלה שאת תשובתה ביקש טוניק לש
מוע מפי סגן־השר היתד :,האם נכון כי
חקירת המשטרה ,שהתפרשה בתחילה על
אישים רבים בצמרת המפד״ל ,הופסקה לפתע
וצומצמה בחקירתם וו־,אשמתם של הנאשמים
הנוכחיים בלבד.
תורת השאלות הפסולות .אלא ש
באופן בלתי צפוי ד,וותר ,עדותו של רפאל
ירידת מתח .כשמונים אתוז מהשאלות ש
הכין טוניק מראש — לא זכו לתשובה.
מספר השאלות שהופנו על ידו לרפאל ונפ
סלו על־ידי השופט ,הגיע לחמישים .אחדות
מאותן שאלות שנפסלו:
״שאלה :האם נאמר לאדוני שגם המפד״ל
נזכרה קצת בפרשה?
״החלמה :לפסול.
״שאלה :בתקופה שבין ד,־ 17.1עד ה־,25.1
האם לא היה דיון בנוכחותך בצמרת ,או
במוסד העליון של מסד״ל ,בקשר לפרשת
תל־גיבורים ,והחקירה המשטרתית בצורתה?
העולם הזה 1358

