
פעמיים קוץ הממשלה ואש

הקריצות שתי בין למתרחש פקוחה בגין מנחם מר ראש־הממשלה של עינו
הממשלתית) העיתונות לישכת :(צילום

סוף־סוף
 את להגיד מישהו העז סוף־סוף

האמת.
 את אולמרט ח״כ אמר סוף־סוף

מזמן. ככר לומר צריך שהיה מה
הכ שחכרי לעם נודע סוף־סוף

 אש״ף סוכני הינם רק״ח של נסת
והקומוניזם.

 כל את לדעת העם חיים סוך־סוך
 הנורא החמישי הגייס על האמת
כסרטן. כגופנו המכרסם והאיום

 לנו יש מי עם הוכהר פוף־סוף
עסק.

תודה. סוך־פוה

 קרץ כגין מנחם ראש־הממשלה
 עם שנפגש כעת פעמיים, אמש
 לדיון גוש-אמונים מזכירות חכרי

כ מיידית להתנחלות כתכיעתם
ושומרון. יהודה

 התנהלה הפגישה כי מוסר כתבנו
הס ותוך טובה באווירה בדרך־כלל

 אנשי משהעלו אולם, הדדית. כמה
 הממשלה מן תביעתם את גוש־אמונים

 כי הכרזתה את למעשה הלכה לממש
 חלקי בכל להתגורר זכות יהודי לכל
פע ראש־הממשלה קרץ ישראל, ארץ
ברציפות. מיים

חב על־ידי התקבלו הקריצות שתי
ה כי ואף גלדה, בתדהמה הגוש רי

ה המשך התנהל הופסקה, לא שיחה
 האשמות של קשה באווירה פגישה

 אי־קיום על בגין מר כלפי חריפות
לרעיונותיו. ואי־נאמנות הבטחותיו

 צאתו עם כשנשאל עצמו, בגין מר
 כי השיב הקריצות, לפשר הישיבה מן

וב בזמן כראות־עיני, לקרוץ ״זכותי
לי.״ הנראים מקום

 יותר מאוחר מסר גוש^זמונים דובר
 במדיניות ״תמשיך תנועתו כי בתגובה,

הממ קריצות למרות הארץ, יישוב
 וכבר האמריקאי, המימשל לעבר שלה

ה ■התנחלויות יעלו הקרובים בימים
 אם בין במקומותיהן, להתיישב גוש

לאו.״ אם ובין הממשלה זאת תאשר
 גוש־ של החריפה לתגובה בתגובה

 הממשלה מזכיר בלילה הכחיש אמונים,
 ראש־הממ־ התכוון כאילו וכל מכל
כלשהו מסר למסור בקריצותיו שלה

שלה. לשר־החוץ או ארה״ב לנשיא
 בוקר לפנות מסר בארה״ב כתבנו

הי נקלטו בגין מר של קריצותיו כי
 בין בהתייעצות אך בוושינגטון, טב

ש הוחלט לסטייט־דיפרטמנט הנשיא
לפי־שעה. עליהן להגיב לא

 פיר־ ראש־הממשלה לישכת ראש
 האומרת, רישמית הודעה הפוקר סם
 כוונו לא בעיתונות הנאמר ״למרות כי

המימשל לעבר בגין מר של קריצותיו

 בקריצותיו, ראש־הממשלה, האמריקאי.
ב כולו, העולם בפני להדגיש ביקש

 גוש-אמד של הנפלא הנוער נוכחות
 שאין מחומר קורץ ישראל עם כי נים,

 ואופן.״ פנים בשום קומתו לכופף
 אלפי כי נמסר הגליון סגירת עם
 יצאו הארץ ברחבי גוש־אמונים חברי

 אדירה שירה תוך נלהבים, במחולות
 יק־ חינם ״שונאי תהילים מיזמור של
עין.״ רצו
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הסמח״ט
וחוב״ט

 חודשי 30ל־ נידון
מפקדו, על בנשק
ארקן מרדכי מאת

 ומהרומת ראש נגיחת
 רב־טוראי. הנחית אגרוף

 ל־ בוניאו הרצל כטידואים
 כדרגת חטיכה מפקד פגו

ל עליו שציווה פגן־אלוף,
 צכאיות, כנעליים הצטייד

 סגדלים נעול לשוטט ודא
 כשהרכ״ט הצבאי• ככפים
 ההוראה, אחר לפלא פירב
כ לעוצרו. הפמח״ט הורה

 את הרכ״ט היכה כד של
הפמח״ט.

בפי מהוזי צבאי דין בית
 סגן- בנשיאות מרכז, קוד

את גזר מצא, אליהו אלוף
 חודשי 30 הרב״ט על מול

 בפועל התקופה מחצית מאסר,
 הורד • כן על־תנאי• והשאר
טוראי. לדרגת הרג״ט
 של בעונשו הקל הדין בית

ה בעברו בהתחשב הנאשם,
נקי•
 מחצית מאסר, חודשי 18

 על- והשאר בפועל התקופה
 ׳בית־ אותו אתמול גזר' תנאי,

 אבנר, נח רב״ט על צבאי דין
 על בנשק באיום שהורשע
כן סגן• בדרגת קציו מפקדו,

ם11[ רנעול ציווה  ו״
ב״ואש״ה׳ הניב

 איום על למאסר אחר רב״ט ־¥- מאסר
קבע לשירות עליו להמליץ שסירב

טוראי. לדרגת הנאשם הורד
 סירב הקצין :האיום סיבת
ל הרב״ט את לקבל להמליץ
שי תום לקראת קבע שירות

בסדיר. רותו
ב הקצין על איים הרב״ט

שה לאחר .16 אם• מקלע
 גבר חיילים, בעזרת קצין,

 את מידיו והוציא הרב״ט על
ה למטבח הרב״ט רץ הנשק,

 סכין משם סחב הצבאי, בסיס
הו רס״ר הקצין. על ואיים

 הרב״ט מידי הסכין את ציא
המתפרע.

 כעונשו גם הקל הדין בית
ב בהתחשב זה, נאשם של

מיוחדות. אישיות נסיבות
 מאיר סגן הגו הנאשם על
 הצבאית התביעה את ביקל.
ביאר. תי פרז ייצג

 גיזרי כל
 העיתונים

 יום מאותו הם
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 ובגודלם
המקורי.

 למאסר - שו־אלוף
ושלילה אי1על־ת

בתאונה אגשים 3 למות נרם
— הצבאי כתבנו מאת —

 ביית• כפני לדין הועמד תת״אלוף כדרגת צה״ל .קצין
 אנשים שלושה למותם,של גרימה באשמתי צבאי משפט

 נשלל כן על־תנאי. מאסר לשנת ונידון דרכים כתאונת
שנתיים־על-תגאי. מהן שנים, לשלוש הנהיגה רשיון ממנו

ה גייסות איש הקצין,
 בתאונה מעורב היה שריון,

 6ב־ הארץ, בדתם קטלנית
 גרם הוא .1976 בנובמבר

 מבוגרים שני של• למותם
 לדין הועמד הקצין דלד.
בדר שופטים שלושה בפני

 תת* ובראשם תת־אליף, גת
 ינעם, אליהו (מיל.) אלוף
המחוזי בית־המשפט שופט

בירושלים.
 לתן הועמד קצין, אותו

הו באשמת שנתיים לפני
 הצבא. מרשות רכוש צאת
ל בנזיפה. אז הוענש הוא

 עד הקצין כי נודע, כתבנו
השי מן בקרוב לפרוש מד

קי שבמהלכו הצבאי, רות
בקרב. חלקו על עיטור בל

 ״מעריב״. — מימין
 למעלה משמאל
 — ולמטה

אחרונות״. ״ידיעות

 לח״דמירואים חודשי־מאסו 15
עשנהתו על ואיים סא״ל שחסו

— אחרונות״ ״ידיעות נתב מור, איתן מאת —
 סגן• בדרגת קצין כאכזריות שתקף מילואים חייל

 אתמול'בכית• נידון ובמשפחתו, בו לפגוע ואיים אלוף
 בפועל מאפר חודשי 15ל־ המרכז שבמחוז הצבאי הדין

מאבר־עליתנאי, חודשי 15ולי
 על־פי שהורשע הנאשם,

 סגן על התנפל הודאתו,
 המילואים חטיבת מפקד
או ותקף בראשו נגח שלו,

ב אגרוף, במהלומות תו

מ לאחר חיילים. נוכחות
 גנאי מלות הטיח הוא כן.

 לפגוע ואיים הקצין כלפי
שוב. בו

פרוי- משה סגן התובע,

ה הקצין בי סיפר, מוביץ
 פעמים מספר לנאשם עיר
ו המרושלת הופעתו על

 כאשר לשפרה. ממנו דרש
 אחר למלא סירב הנאשם

ל הקצין ביקש פקודותיו,
 גגדו ולהגיש אותו עצור

נר לא זו החלטה תלונה.
ו המילואים, לחייל אתה
הקצין הספיק בטרם עוד

 הוא מתרחש. מה להביו
הנאשם. על-ידי הותקף

 לשופטים קרא התובע
 מאסר הנאשם על לגזור

 בחומרת בהתחשב ממושך
א כי ציין, הוא העבירה.

 בדרגת מפקד כלפי לימות
מי את מחייבת סגן־אלוף

הדין. צוי
 כי הבריז. עצמו הנאשם

המיקרה. על נלצסער הוא


