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נבולסי קורבן
רשלנות תוך הריגה

 לא נבולסי לינה מסקנותיו: את ופירסם
 תוך שנורו באוויר מיריות כתוצאה נהרגה

 במדרגות נורתה היא הפגנה. פיזור כדי
 שרדף חייל בידי ביתה של השנייה הקומה
הבית. חצר תוך אל אחריה
 את רק פירסמו ישראל עיתוני כל

 דובר של והחד־משמעית הקצרה גירסתו
 היחיד העיתון היה הזה העולם צה״ל.
 ופיר־ בפרשה משלו עצמאית חקירה שערך

 לחלוטין שונות שהיו מסקנותיה את סם
בפרשה. כביכול, צה״ל, שערך מהחקירה
 החייל. נגד חקירה נפתחה זאת למרות

לדין. לתבעו החליטה הצבאית, הפרקליטות
 צבאי בית־מישפט פסק שעבר בשבוע

ה את הרשיע הוא פסק-דינו. את בשכם
של רשלנות מתוך הריגה באשמת חייל

 על־ פלד לאלעד הוענקו המילגות *
וולף. וקרן ואן־ליר קרן ידי

לביא דובר־ביטחון
ליקויים״ אפס ,,אין

 שר־ שהה הסרט עבור האחרים השרים
 פנו לארץ שחזר אחרי רק בחו״ל. הביטחון

 גם לצלם וביקשו גולן של ממישרדו אליו
 שר־ מישרדו. לבניין נכנס כשהוא אותו

וצולם. לכך הסכמתו את נתן הביטחון
משח חלק גם צולמו הזדמנות באותה

 , ותוב־ מפות נכנסים, כשהם הסרט קני
 שר־הביטחון. לישכת אל בידיהם, ניות

 מישרד־הבי־ דובר גם נכח מעמד באותו
לביא. נפתלי טחון,

 את לביא מנע לא שפורסם למה בניגוד
 המגלם גאון, יהורם השחקן של צילומיו

 יונתן סגן־אלוף של דמותו את בסרט
 כי כביכול, בטענה, ז״ל, נתניהו (״יוני״)

 שר־הבי־ אל מפות מעולם הביא לא יוני
במ להצטלם ביקש לא גם לביא טחון.
״ כפי צולם, לא וממילא גאון של קומו

בטעות. שפורסם

 של הנזעמת תגובתו לך זכורה ודאי
אל (מיל.) אלוף מישרד־החינוך, מנכ״ל

 )2032( הזה העולם חשף כאשר פלד, עד
 מילגות־ שערוריית את כחצי־שנה לפני

לעצמו. שאירגן הענק-להשתלמות
 כדי בלתי־שיגרתית דרך אז נקט פלד
 הזה העולם שהעלה ההאשמות על להשיב

 בכן־ פלד את האשים הזה העולם נגדו.
 כ־ מתפקידו שנבעו הקשרים שבעזרת

 שתי לעצמו סידר מישרד-החינוך, מנכ״ל
 שהעניקו נפרדות, קרנות משתי מילגות,

 לשנה־הש־ ל״י כחצי־מיליון של סכום לו
בארצות־הברית. אחת תלמות

 מ־ פלד שיגר הפירסום אחרי שבועיים
אפו מיסמך בארץ ידידיו לכל ניו־יורק

העו גילויי את בו הכחיש לא הוא לוגטי.
 רק הוא להפריכם. ניסה ולא הזה, לם

 לו מגיעות לדעתו, מדוע, להסביר ביקש
ל ל״י כחצי־מיליון של בסכום מילגות

ציבורי. פגם כל בכך אין ומדוע שנה,
 קטעים כמה מחדש היום לקרוא כדאי

השאר: בין כתב שבו פלד, של זה ממיכתבו
 כמרבית אתה, אף שאולי מניח אני

 על ושמעת משקראת בארץ, הציבור
 מנכ״ל של וה״שחיתות״ ״השערורייה״

 חשבת פלד אלעד מישרד־החינוך־והתרבות
 במקומך הייתי אני אם שאולי (ואפשר ■

ב הוא גם ״הנה, :כמוך...) חושב הייתי
טו פינת בל האוכלת השחיתות, נופלים.

נקו להבהרת אליו.״ גם הגיעה בארץ, בה
יוד מידידי רבים מכתבי. מתכוון זו דה

 לביתי (פרט נכסים כל לי אין כי עים
הס הכספיות עיסקותי כל וכי בירושלים),

וב בבנק חודשיות במשיכות־יתר תכמו
 שיכסו שונים, ,הפרשים' לתשלומי ציפייה

 נזיש־ מנכ״ל משכורת של ה,חורים׳ את
ה העובדת. אשתו שכר ושל רד־ממשלתי

ה שמי היה לי, שהיה ביותר היקר נכס
 הטוב שמי על עתה נלחם אני וכבודי... טוב
לי. החשובה ידידותך, על וכן כבודי ועל
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 הבכירים שהעובדים משוכנע ״אני
 ממשיך מנכ״ליס,״ לרבות הציבור, בשירות

 לא להשתלמות, זקוקים מכתבו, את פלד
 מעובדים־זוטרים. יותר אף ואולי פחות

ומו עתירי־ניסיון הם אלה עובדים־בכירים
 ציבוריים. ומלחצים קשה מעבודה תשים
מצ למילוי לריענון, זקוקים הם דווקא
מעודכן. במידע ידיעותיהם ולחידוש ברים

כ קולומביה באוניברסיטת ...בחרתי
 עם התייעצות לאחר השתלמותי, מקום

 השתל־ בנושאי הבקיאים ומומחים ידידים
 טרם בארץ כי לי שהתברר ולאחד מותי,

ב מתאימות לימודים תוכניות התגבשו
 ממני שמנע נוסף נימוק אלה. נושאים

רצו היה ישראלית לאוניברסיטה לפנות
להי היה שעשוי גוף לכל לפנות שלא ני

 או לשרותיו בעקיפין או במישרין זקק
 מישרד־החינוך־והתרבות, של להחלטותיו

מנהלו־הכללי. הייתי שאני
 לא־יש־ לגופים אך־ורק איפוא, פניתי,
 ממיספר חיובית תשובה וקיבלתי ראליים,
 לא כי כיוס גם משוכנע אני קרנות...

 אף אליהם, בפנייתי טעם־לפגם כל היה
 הייתי אילו היה יותר שמכובד חשבתי, כי

 והו־ משכורתי במלוא להשתלמות יוצא
ה קצינים לגבי בצה״ל כמקובל צאותי,

ובחו״ל. בישראל משתלמים
המילגות. גובה לגבי לטענה ועתה,

 את שהינחו התחשיבים עמדו עיני לנגד
 נציבות ואת בחו״ל משתלמיו לגבי צה״ל

 עוב־ לגבי ומישרד־החוץ שירות״המדינה
 תחשיבים לפי בזזו״ל. הנמצאים די־מדינה

 ולמשך נפשות שלוש בת למישפחה אלה,
 משתלם הוצאות של התחשיב חודש, 14

חשב דולר... 48,840לכ־ מגיעות צה״ל של
המתאים הוא זה תחשיב כי לתומי תי

פלד מנכ״ד־משתלם
האבוד הכבוד על המילחמה

הבקי הקרנות, ואישור תקציבי לחישוב
 לי שימש בניריורק, החיים בתנאי אות

להערכתי. נוספת ראייה
 שמא החשבונות, בפירוט מתקשה אני
לע עלי לצערי, ומצטדק. קטנוני אראה
 בצידקת והכרתי נקי, מצפוני זאת. שות

 פעלתי׳.כהלכה כי בטוח אני מלאה. מעשי
 המקובלות. והנורמות התנאים במיסגרת

 את שיבדוק- כדי למבקר־המדינה פניתי
לגביהם. ויפסוק מעשי
 של ממכתבו העיקריים הקטעים כאן, עד
פלד.

 זו לבקשתו נענה אומנם מבקר־המדינה
ה מסקנות את פירסם והשבוע פלד, של

 של המילגות בפרשת שנעשתה בדיקה
 מג- אינן המסקנות בקשתו. על־פי פלד,

 על במילחמה ניצחון פלד לאלעד חילות
 הכריז. שעליה הטוב, שמו ועל כבודו
הנכון. הוא ההיפך
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במסקנותיו: מכקר־המדינה קבע

 מיש- מנכ״ל של לרשותו שעמד ״הסכום
 להוצאות־מיחייד. פלד אלעד רד־החינוך

להש שם שהותו בעת בארצות־הברית,

הגבוה.״ הצד על היה תלמות,
הו כי לקביעה מאד עדין ביטוי זהו

 ביותר. מופרזות היו פלד של צאותיו
העל מבקר־המדינה אנשי שערכו בדיקה

 להוצאות בקשר פלד של הסבריו כי תה,
 ולגבי בארצות־הברית למיחייה הדרושות
 — מטעות היו המקובלות״ ״הנורמות

לשון־המעטה. לנקוט אם שוב,
 30ל־ נזקק הוא פלד של תחשיביו על־פי

בדי חודשים. 14 של לתקופה דולר אלף
 צה״ל אנשי כי העלתה מבקר־המדינה קת

מקב בארצות־הברית להשתלמות היוצאים
 אלף 26ל־ 20 בין של סכומים אומנם יים

 סכומים אולם דמי־מיחייה, לשנה דולר
 נותרים כלומר, במס־הכנסה. חייבים אלה

מ לשני־שלישים מחצית בין רק לרשותם
 של שהוצאוודהמיחייה מאחר זה. סכום
 מ־ שקיבל הכספים באמצעות מומנו פלד

 במס. חייב היה לא הוא קרנות־מילגות,
 לפי שחי כמי עצמו להציג ניסיונו לפיכך

 אחיזת- בבחינת היה המקובל התחשיב
שולל. להוליד וניסיון עינים

 את המבקר חיווה דיפלומטית בלשון
 את יוציא לא שפלד להניח יש כי דעתו,
 יוכל וכי שקיבל המילגות סכום מלוא

 גמר לקראת העודף הסכום את להחזיר
 כי הסתבר ואומנם, השתלמותו. תקופת

להס טרח חודשים מיספר לפני שרק פלד,
 כדי לו דרוש שקיבל דולר כל מדוע ביר

 מצא בארצות־הברית, עצמו את לקיים
 הקרנות אחת אל לפנות אפשרות לפתע

 כי לה ולהודיע מילגות*, לו שהעניקו
מההקצבה. דולר 7000 על מוותר
 מבקר־המדינה, מסקנות כי סבור אני

 70 להחזיר נאלץ פלד שאלעד והעובדה
 עדות מהווים שקיבל, מהכספים ל״י אלף

 פתח שבו הציבורי המאבק לצידקת מספקת
זה. בנושא הזה העולם
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 הזה העולם של אחר ציבורי מאכר,

 כמו סיומו. אל השבוע הוא אף הגיע
 הסתבר כאן, גם כך פלד, אלעד בפרשת

הצדק. לצד היה הזה העולם כי
ב אשתקד שארעו ההתפרעויות במהלך

 לא לפזר צה״ל נאלץ ובשומרון יהודה
הזרוע. בכוח הפגנות פעם

 לינה גם נהרגה האלה ההפגנות באחת
 המישפחות לאחת בת ,17ה־ בת נבולסי

 של הלאקונית ההודעה בשכם. הנכבדות
כתו נהרגה לינה כי סיפרה צה״ל דובר
ההפגנה. במהלך באוויר״, מ״יריות צאה

 את לחקור הזה העולם ביקש הפעם
 מרסל הזה העולם כתב ביסודיות. הפרשה

יסודית חקירה ערך לשכם, יצא זוהר

 על גזר הצבאי בית־המישפט נבולסי. לינה
 ואלף על־תנאי מאסר חודשי ארבעה החייל
 באותו שהטיל עונש אותו — קנם לירות
 על בתל־אביב אזרחי בית־מישפט שבוע
 . באחזקת שהואשם איינשטיין, אריק הזמר
חשיש. הגרם מאית
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 את מציינים לעיל האיזכורים שני
ש ציבוריים מאבקים של המוצלח סיומן
אי אולם הזה. .העולם דפי מעל נפתחו

 העולם כי הרושם את ליצור מתיימר נני
בלבד. להצלחות קבלן הוא הזה

 ל- אולי טובה הליקויים״ ״אפס שיטת
לייש מאד קשה אבל תעשייה־האווירית,

 בפיר- וכישלונות טעויות בעיתונות. מה
נמ בלתי כמעט הם מיידי מידע סום

עיתו של שהגינותה דומני אבל נעים.
 ב־ להודות נכונותה במידת נמדדת נות

 כי עליהן. ולהתנצל לתקנן שגיאותיה,
 • וגם אנושית. היא נאמר, כבר הטעות,

אנשים. רק הכל בסך הם הזה העולם כתבי
זו. מעין בטעות נכשלנו שעבר בשבוע
 המדינה כל הכורת תחת במדינה, במדור

 הזה (העולם שעבר בשבוע פורסם קרקס,
 שר־ של צילומו שרשת על סיפור )2056

 מיבצע הסרט עבור פרס שמעון הביטחון
 מהפרטים חלק גולן. מנחם של אנטבה

 מדדי- בלתי היו סיפור באותו שפורסמו
כתו ונבעו נכונים בלתי היו אחרים קים.
מוטעה. ממידע צאה

 • להעמיד כדי זה במדור משתמש אני
דיוקם: על הדברים את

 ממנחם שביקש הוא סרס שמעון לא
שצולמו בעת סירטו. עבור לצלמו גולן


