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לקניות). וגם לוזנות לבלות. לך יספיקו ההקצבה
 חלומיים. ים חופי ק־ם 15.000 ציוריים. איים 1400 תוססים, ובלוי קניות מרכזי משגעים נופים

קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרים). (לא פאר מלונות ויאכטות. צלילה מועדוני
 אורחים. להכניס היודעים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטוריים. אתרים

 ולקבוצות^ לבודדים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך. הנסיעות סוכן אל פנה
קרקע• סידורי עבור $ 60 + קבוצתיות לטיסות מחיר *

עם פשלה בשחוף

עממי במחיר פאר חופשת

שלך! להצלחה הסימון!)31( ס פי ה

שהוא, צבע בכל ;כדורי עט לך קח
 האופטי־אלקטרוג (הקורא אדום, לא רק

 הנח אדום). צבע ״רואה״ לא הלוטו של
 (כך קשה משטח על הלוטו טופס את

 להעתק) ההעתקה נייר דרך יעברו שסימוניך
 המספר 39 מבין מספרים ששה לך בחר

 לפי לבחור (תוכל הלוטו בטבלת המופיעים
היסטוריים תאריכים הולדת, ימי

 המספרים של סטטיסטיקה לפי אפילו או מזל״ ״מספרי
 ]3 כך אותם וסמן פיס) דוכן בכל למצוא שתוכל הזוכים
 הטבלה זוהי המשבצת). בתוך להיות חייב א (ה־

 מעל הראשונות(אחת הטבלות שתי מילוי הראשונה.
 הלוטו בהגרלת השתתפות זכות לך מקנה כבר השניה)

 בהרבה להגדיל כמובן תוכל זכיות. לשתי סיכוי
 (בטופס נוספות. טבלאות מילוי ע׳יי סיכוייך את

 אפשרויות שמונה שהן טבלאות, 8 — רגיל
האחרים). בפרסים או הגדול,' בפרס זכיה
 לנסות אוהבים משפחתך בני אם

 לוטו טפסי מספר לך קח בניחושים, כוחם את
משפחתי, לוטו לד וערוך הביתה,

משלו, טבלה ממלא אחד כשכל
במזל. את.חלקו לתרום כדי

לסמן. והחל עט לך קח
הצלחה! של סימון

? בהצלחה לוטו ממלאים איך

הקבר מן רוחות

)33 מעמוד (המשך

 ויזכרו שיידעו כדי וגם באירופה. אים
 ביקש פרימור כפר־קאסם. פרשת את בארץ
 את ישלח ועל־כן מדוייק, הסרט אם לבדוק

ב הלוי, בנימין לשופט־לשעבר התסריט
 השיב ר,לוי ח״כ חוות־דעתו• את בקשו

הצי נכונות, בסרט העובדות כי לפרימור
 כמובן, הוצאו, אם־כי מדוייקות, טטות

צורמות. הן ולכן מהקשרן
 שהוצאה המטכ״ל, פקודת כי טען ד,לוי

 על לשמור שיש אמרה מיבצע־סיני, ערב
 להפריע ולא הירדנית, בגיזרה השקט
 יש כי קבעה הפקודה הסדירים. לחיים
 חמש משעה בכפרים מלא עוצר להטיל
 אולם למחרת, בבוקר שבע ועד בערב,

 :שלא וכז לעבודה, מיטרד שום לגרום לא
בתושבים. לפגוע

 הוסיף צור, צבי דאז, פיקוד־המרכז אלוף
הע כאשר המטכ״ל, לפקודת משלו פיסקה
 יש כי הוסיף הוא החטיבות. למפקדי בירה

תק ולמנוע מחיר, בכל שקט על לשמור
ישש מפקד־החטיבה, הירדני. בגבול ריות

 ״אללה הערבי הפסוק את הפליט שדמי, כר
כ נישמתם״) על ירחם (״אלוהים ירחמו״

 מלינקי מפקד־הגדוד על־ידי נשאל אשר
 כי מספר ד,לוי למפירי־עוצר. לעשות מה

 למפירי" רק שהתכוון במישפט טען שדמי
 כי ברור אולם בשגגה, ולא ביודעין עוצר
 נתנה זו וסטייה הפקודות, מן סטה שדמי

הבי כי שטען מלינקי, לרב־סרן סימוכין
 ברור פירוש לו יש ירחמו״ ״אללה טוי

להרוג. בלבד: אחד
פקו העביר הלוי, לדברי עצמו, מלינקי

ב לעוצר אחראי היד, הוא ניבזיות. דות
 עובדה כפר־קאסם. כולל כפרים, שמונה

 היה תקלות היו בו היחידי הכפר כי היא
 לא הכפרים שיבעת ביתר כפר־קאסם.

 מספר מזאת, יתרה תושב. אף כימעט נפגע
 המוכתרים ביקשו האחרים בכפרים הלוי,

 העוצר של שעת־ההתחלה העתקת את
 לתושבים לאפשר כדי וחצי, לשש מחמש
 אלה בכפרים ונענו. העבודה, מן לחזור
 ה־ השעה אחרי גם תושבים כמד, חזרו

 בכל העוצר. על ידעו שלא מאחר דחוייה,
 אנשי על־ידי לבתיהם לוו הם המיקרים
 במיק־ ייפגעז שלא להבטיח כדי המי-שמר,

 לדעת הכפר. בלב המישמרות על־ידי רה
 מליג־ פקודות שגם לכך הוכחה זוהי הלוי,

 מן חוזרים על באש לפתוח חייבו לא קי
 בגדוד אחרים ומפקדי־פלוגות העבודה,

סבירה. בצורה אותן פירשו
 של פלוגתו היתד, קאסם בכפר אולם

 שניצלו מסוגו, חיילים כמה ועימו דהאן,
הטבח. את וביצעו הפקודות את

דגל
שחור

 בכל המישפט, במשך כי ,מספד לוי 291
 עדות בין סתירה היתד, שבו מיקרה ן (

 את העדיף הכפריים, לעדויות החיילים
 בפסק־ כי מספר הוא הכפריים. עדויות

 על — בישראל לרא-שונה — הסתמך דינו
 כי קבע עת נירנברג, מישפטי תקדים
 לא״ לפקודה לסרב היא חייל של חובתו

כ מתנופף שעליהן לא־חוקית או הומנית
 חוק נחקק לאחר־מכן שחור.״ ״דגל אילו

 לפקודות לסרב חיילים ׳המחייב בכנסת,
כאלו.

ש מזכיר ד,לוי העונשים, לקלות אשר
 מלינקי ביותר. כבדים עונשים גזר הוא

 שנה, 15ל־ דהאן מאסר. שנות 17ל־ נידון
 בעיר־ אולם שנה. 14 עד 7ל־ האחרים וכל
 העונש, הורד העליון בבית־המישפט עור

הש וחלק חנינה, הנשיא נתן מכן ולאחר
 הלוי בריאות, מסיבות יותר מוקדם תחרר

 המועט הזמן ממשך מאושר אינו כי מדגיש
מצ הוא אולם כפר״קאסם, נידוני שישבו

ש הצרפתיות, שתי של המיקרה על ביע
 נסיון על שנות־מאסר מעשר ליותר נידונו

 שוחררו ושתיהן הפידאיון, בשירות לחבלה
חודשים. כמד, כעבור

מס ואינו ברצח, מסתיים אגב, הסרט,
 שישה משך הפו״שה. התגלתה כיצד פר

הישרא הצנזורה מנעה ארוכים שבועות
 החליט אשר עד הרצח, פירסום את לית

 הפרשה את ולפרסם להסתכן הזה העולם
 הפירסום הצנזורה. נכנעה אז הכל. למרות

 דאז, וראש־הממשלה לאומי, לזעזוע גרם
הרוצ העמדת על הורה בן־גוריון, דויד
לדין. חים

1970 הזה העולם




