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עדויות). להשמדת מומחים ושהיו ארוכות,
 מיס־ בחירת מאשר יותר בטוח שקר אין
 בארכיון, שולט מעוניין צד כאשר מכים.
 אליו הגישה אסורה האחרים הצדדים ולכל

 בעובדה די — המדינה בטתון חוק מטעם
ב אמון כל מראש לשלול כדי זו פשוטה
טיעון.
 עובדה כשישנה עובדות. העלמת •
 לו ישנידמה לה, מתאים הסבר לאשד שאין

 להיתפס, מבלי אותה להעלים יכול הוא כי
זאת. עושה הוא

השלי האום מאוד: פשוטה עובדה ישנה
ל נקרא לעסק־הביש, 1 מס׳ המומחה שי■

 דרך (ורק דורי.—אולשן ועדת בפני העיד
 חבריה ששני זו, לוועדה אוי נעיר: אגב
 בן־גוריון, של נרצעים עבדים היום עד הם

 הבטחוניזם!) דת של נטורי־קרתא ושניהם
 על־ידי השלישי האדם הודח שהופיע, לפני

 לעדות הבכיר והקצין המילואים״ ״קצין
 עליונים שופטים שני שקבעו כפי שקר,
וכהן). (הלוי

שהו ולפני עדות־השקר, שהוכנה אחרי
 משה עם השלישי האדם הופגש בוזעדה, פיע

 זו בפגישה כי טוען השלישי האדם דיין.
 לשקר, אותו מעודד שדיין להבין לו ניתן

כך. על פרם לו ומבטיח
 פגישה עק אשד חגי אומר מה

 פשוט הוא זו? ומברעת מוזרה
אותה. מזכיר אינו

 מזכיר אשד עובדות. החלקת
 לא כאילו פניה על עובר אך כלשהי, עובדה
חשובה. היתד,

 נעלם העסק־הביש בעת בדיוק למשל:
 עצמו, אשד דברי לפי הארץ. מן דיין משה

 סוף־העולם של אווירה הימים באותם שררה
 כל ״כלו של מצב־רוח המדינה. בצמרת

 נעלם מדוע בסכנה. המדינה קיום הקיצין״,
? זו גורלית בשעה דווקא הרמטכ״ל

 אבל הנסיעה. את להעלים יכול אינו אשד
 לה לתת הצורך מן מתעלם פשוט הוא

 לצורך נסע שהרמטכ״ל אומר הוא הסבר.
״השתלמות״.

 נסע הוא השתלם. לא הרמטכ״ל כי ידוע
האמ משרד־הבטחון הצהיר ושם לאמריקה׳

 אינו וכי הוזמן לא דיין כי רשמית ריקאי
. נסע? מדוע כן, אם רצוי. אורח

 שני רק שיש מפני זאת, אומר לא אשד
סבירים: הסברים

 כדי העסק־הביש, עם בקשר נסע דיין (א)
יס שהעסק ברגע מסויימת פעולה לפעול
 הביש, עסק מהו שיודע (מי בהצלחה. תיים
בנקל.) זאת יבין

 אליבי, לעצמו ליצור כדי נסע דיין (ב)
 כי שידע מאחר העסק, כשלון של במקרה

פורמאלי. כיסוי לו אין
 זה סותרים אינם ההסברים שני

 זה. את זה משלימים אלא זה, את
ה על ידע דיין :המשותף המכנה

 את נתן הוא :משמע מראש. עסק
ההוראה.

זהו הכלתי־מוכחת. הטענה •
 של במחסנו ביותר הנושנים הטריקים אחד

הכזבן.
 מסויימת, טענה טוען אתה השיטה: וזו
הו אליה ומצרף כשלעצמה, חשובה בלתי
 מסוג שניה טענה טוען אתה משכנעת. כחה
ומ אמיתית הוכחה בצירוף היא אף זה,

 טענה מגניב אתה הטענות שתי בין שכנעת.
 והיא הוכחה, שום עליה שאין שלישית,

גמור. שקר
 משפטן שאינו הרגיל, הקורא

 המיס- שפע על־ידי ישוכנע חריף,
 כלל ישים ולא וההוכחות, מביס

ה העיקרית, הטענה בי לכף לב
 מופיעה הטיעון, כל לגבי קובעת

הוכחה. כל ללא בטענה־סתם,
 רחבה. ביד זו בשיטה משתמש אשד
 ועדת־אולשן, בפני לבון הופעת על בדברו

 וחברי העדים של ציטטות הרבה מביא הוא
 שיקר ״לבון אומר: הוא באמצע הוועדה.

 כי הרושם את מקבל הקורא באמרו...״
 שם ואינו — זאת קבעה אולשן־דורי ועדת

 אשד חגי של הפרטית דעתו זוהי כי לב
תימוכין. כל לה ואין בלבד,
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מייד  לזייפסל קושי כל
 ד,אנ/- מעשה. חר

 מקצועיים כזייפנים
 ״יד מומחה שום העיקרית.

 - 1965 בשנת — להוכיח
 • ,1954 ביולי 1ב־ נכתב לא
.1954 באוגוסט 1ב־

האלטרנטיבה ההסגר •
 הנאש משפט. בכל מקובלת טה
 מחזיק הגופה, ליד עומד כשהוא פס

 עורך־הדיןז טענת בדם. מגואלים ובגדיו
 בחורה לפגוש כדי במקום נזדמן איש
 זוכלן הוא אין שמה ושאת ברחוב, כיר
 למח מלאכותית הנשמה לעשות ניסה הוא
 אול הרים הוא בדם. מגואלים בגדיו בן ועל

 נובע עט שזה בחשבו בהיסח־הדעת, האקדח
מכיסו. שנפל

 שיטה של דוגמות עשרות הרבה
 אפשר אשד. של בספרו פזורות זו

 של העיקרי כשרונו שזה לומר
 סיבה למצוא נואש לא הוא :אשד

העוב מעשרות אחת לבל כלשהי
 והמר־ להעלימן, שאי-אפשר דות

 הבכיר, הקצין את לגמרי שיעות
בן-גוריון. אוג ואולי דיין את

המע־ של המכריע ברגע קטן. פרט הנה
 לאירופה. הבכיר הקצין יצא לבון נגד רכה
 את לטשטש היתד, הנסיעה מטרת כי נטען

 תוך לבון, נגד הוכחות ולפברק עקבותיו
 זו, טענה יודע אשד השלישי. האדם עם מגע
 — אלטרנטיבי הסבר ממציא הוא כן ועל

 מסו־ מטרה לשם דיין על־ידי נשלח הקצין
 מוזכרת אינה זו שמטרה (מאחר יימת.

 כאן להגיד קשה לפירסום, שהותר בנוסח
מגוחכת.) שהיא כמה עד

 ששינתה זוכרת המזכירה אחרת: דוגמה
 נתן שלבון האומר פסוק והוסיפה מיסמך

 אבל אשד. אומר נכון, זה ההוראה. את
 למיס־ זאת, לדעת מבלי התכוונה, המזכירה

_ ______ _______אחר. לגמרי מך
 זו של"שיטה "~אד~שיא־השיאים

 בנקודה בטפלו אשד על-ידי מושג
 מתי - הפרשה בל של המכרעת

עסק-הביש. התחיל
 ההוראה את קיבל כי טען הבכיר הקצין

 בתאריך בחר לא הוא ביולי. 16ב־ מלבון
 הראשון, ברגע בו, בחר הוא במיקרה. זה

הו שוגרה זד, תאריך לאחר שיומיים מפני
להו (במיקוד,) הניתנת ובדרך בצורה ראה
 עובדה כאן לפרט (קשה מוחלטת. כחה

 בפרקים מופיעה שאינה מפני זו, מכרעת
לפירסום)• שהותרו
שבו התחיל עסק־הביש אולם

הוכחות. יש כך על בן. לפני עיים
 כתב המילואים״) (״קצין האחראי הקצין

 יכול אינו אשד שגם רישמי, דו״ח כך על
 — יותר עוד גדול מומחה ממנו. להתעלם

 ניתנה שההוראה העיד — השלישי״ ״האדם
 המעשיות ההכנות וכי כן, לפני ניכר זמן

ה התחילו מ ם כ י ש ד ו  המועד לפני ח
הנקוב.

 כיותר המרשיעה העובדה זוהי
 - רשות' דיין הכביר, הקצין נגד

 כי טוען אינו איש בי לבון. לטובת
בזה. ההוראה.במועד את נתן לבון
 פאנ־ בניין בונה הוא אשד? עושה מה
בפ מופיעות (שאינן טענות של ממש טסטי
, מסתבר לפירסום). רקים ם ל ו כ  מלמעלה ש

הור בלי ביולי 16ד,־ עד פעלו למטה, ועד
 בוגד. הוא פלוני להוראות. בניגוד אות,

 באלוני זר. סוכן שלמוני אידיאוט. אלמוני
אשד. חגי אומר כך זייפן. קאנילוני שיקר.

 האדם חשודים. — עסק־הביש של מבצעיו
 — קצין־ד,מילואים מועד. שקרן — השלישי

 אולי — הבכיר הקצין כוזב. דו״ח חיבר
■ור זייפן שקרן, גם אולי אך הדור, צדיק
שר בכל וכך, בן־נבל. נבל — לבון מאי.
 רק ישנה למטה, עד מלמעלה הפיקוד, שרת

דיין. משה אחת: טהורה חוליה
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