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 הצנזורה, לפני דום עמדה הכנסת השלמה.
• לרמטכ״ל. הכפופה

 את ששמע תמיר, שמואל שר־המישפטים
 הדיון, באמצע הדוכן על עלה אבנרי, דברי
הרמטכ״ל. על להגן כדי כמקובל, שלא
השבו ששת במשך יולי. בסוף היה זה
 השהות לממשלה ניתנה מאז, שעברו עות,

 חד- מסקנות להסיק המעוות, את לתקן
 בצורה הדברים את לפרסם משמעיות,

 מילבד נעשה. לא כזה דבר שום נאותה.
 שר־הביטחון עם התייעצות אחרי אחד:

 ביוזמתו הרמטכ״ל פירסם וייצמן, עזר
 הודיע ובה דובר־צה״ל, באמצעות הודעה

 בית-המישפט קביעת את מקבל הוא כי
 טוהר על ישקוד צה״ל וכי הפרשה, לגבי

הנשק.
 של מיכתבו האדמה. מן זעק הדם אולם
 הפך הכנסת, לכותלי מחוץ אל פרץ אבנרי
שמצ צעירים, של קבוצות הרבים. נחלת
 והפיצו המיכתב את העתיקו נרעש, פונם
 עותקים — ברבבות ואולי — באלפים אותו

 בכל כמו הגדולות. בערים פרטיים בבתים
 את לסתום השילטון מנסה שבו מישטר

 הכרוזים אל האמת הגיעה — המחאה פי
ועיתוני-הקיר.

אל לחו״ל. גם עותקים הגיעו איכשהו
 לאנגלית, הדברים את שם תירגמו מונים

 ולאנשי־רוח לרבנים המיכתב את העבירו
 אחד כאשר לאבנרי נודע הדבר יהודיים.
 מאמריקה לו שלח המזועזעים הרמים

 המיכתב אם לו להודיע ממנו וביקש העתק
אותנטי. הוא

 את ששמו בארץ, הזרים העיתונאים
 לדווח ביקשו המיכתב, עותקי על ידיהם

 שיניים, חרקו הם לעיתוניהם. העניין על
 ברור היה מהם. זאת מנעה הצנזורה כאשר

 שאחד עד זמן, של שאלה אלא זו אין כי
 לעיתונו, החומר את לשגר דרך ימצא מהם
העניין. יתפוצץ אז וכי

 איוולת, של בעיוורון הממשלה, אבל
 שום נגמר. שהעניין עצמה את השלתה

 למכה, רפואה להקדים כדי נעשה לא דבר
 בצורה הדברים את מועד בעוד ולפרסם
 חד- גינוי תוך ומבוקרת, אחראית נאותה,
 דויד שעשה כפי — המעשה של משמעי

ש אחרי כפר־קאסם, בפרשת בן-גוריון
הפרשה. את לפוצץ איים הזה העולם

ת הסערה שי לי ש ה
ש האיש ההתפוצצות. כאה שבוע ך*

 שקט אמריקאי היה הפתיל את הדליק 1 י
לוס־אנג׳לס כתב תורגנסון, דייל תקיף, אך

תמוהה. גם מסויימת
 את שמילאו חברי־הכנסת, אותם כל
 אבנרי אורי מידי קיבלו כאשר מים פיהם

 רוח־קרב, לפתע התמלאו מיכתבו, את
 מעל עצמו המיכתב אותו את ראו כאשר
 את לחקור תבעו הם זר. עיתון עמודי

 בחריפות לגנות אותו, להדיח הרמטכ״ל,
הקצין. מעשה את

 חשוב לא — רבים בעיני כי מסתבר
 רק חשוב בישראל, חבר-כנסת עושה מה
 תגובה זאת היתר. בחו״ל. מתפרסם מה

ביותר. הנלוז הסוג מן גלותית
 התגובה היתד. לאין־שיעור חמורה אך

 הימין של קבוצות-השוליים כל ההפוכה.
 •הסוגים, מכל גלויים פאשיסטים הקיצוני,

 יצאו פסיכופאתים וסתם חומייניסטים
 פשע־המיל- על רק לא להגן ממאורותיהם,

 לימין להתייצב גם אלא הנתעב, חמה
 בית- ילדי של עצומה אורגנה הרמטכ״ל.

 הרמט- על להגנה שיצאו בירושלים, ספר
 ופשעיו. הפושע על גם ולמעשה כ״ל,

 ,101 היחידה ותיקי הילדים את אירגנו
 החמור מעשה־הזוועה את 1953ב־ שביצעה

 .בכפר הטבח — צה״ל בתולדות ביותר
שרון. אריאל בפקודת קיביא,

 להוכיח הזדמנות מצאו הליכוד כסילי כל
 בפה. לפחות — צרופים פטריוטים שהם
 מימיו שירת שלא אדם רום, יוסף ח״כ
 כ״סוכן אבנרי את הגדיר בצה״ל, אחד יום

 אחר, חכם לרצח. קרא ולמעשה אש״ף״,
קוד פיטפוטים השמיע מודעי, יצחק השר
 נגד כביכול, שנקשר, שפל״ ״קשר על רים

 היהודי העם הממשלה, האומה, המדינה,
והרמטכ״ל.

 על להגן פיו את פתח לאומני פטפטן כל
 אחת במילר. אף לגנות מבלי — הרמטכ״ל

 צה״ל את שהכפיש' מעשה־הזוועה, את
המדינה. פני את והשחיר

ת ההתקפה הנגדי
 ב- תחילה שהסתפקו יתוני־הערב, ן•♦
 עברו הפרשה, על ־ אובייקטיבי דיווח 2

 את פירסמו הם אחר. לקו השבוע במהלך
 ״בנה. להגנת שיצאה פינטו, של אמו דברי
 כאילו סתומות, האשמות השמיעה היא
 בעודו פוליטית, לקנוניה קורבן בנה נפל
פשע. מכל חף

ה בראש האם הופיעה היום למחרת
 בשערי כהנא מאיר ״הרב״ של הפגנה
 של בן־דודו הופיע עימה יחד הזה. העולם
 את לו שקנה רונן, אלי המיסעדן פינטו,

 מזרחי- במישפט נתגלה כאשר פירסומו
אנשי- לשחד נסיונותיו על עדויות הארץ

 השבוע עמד היוזמה בראש שרון. אריאל
 די* בשנות התפרסם אשר הר־ציון, מאיר

 גרונותיהם את ידיו, במו חתך, כאשר '50
 על כנקמה חפים־מפשע, בדואים כמה של

 נכבד מקום תופסת זו פרשה אחותו. רצח
שרת. משה של ביומנו

 בחיבוק־ ישב לא פינטו של פרקליטו גם
 של שהתיק העובדה את בנצלו ידיים.
 הוא לציבור, גלוי ואינו חסוי, עדיין פינטו

עדותו סמך על פינטו הורשע כאילו טען

הור קצץ אותו הסתכסך. שעימו קצין של
ו נשק־שלל גניבת בעוון לדבריו, שע,

 כי לציין שכח הפרקליט כשקרן. הוגדר
 הירש, יואב קצין, אותו וגם פינטו גם

 הירש כי הוכיח הגלאי בגלאי־שקר. נבדקו
שיקר. פינטו וכי זו, בפרשה אמת דובר

 מעשה היתד. הפרקליט של הודעתו
 של גירסתו- את מחדש פירסם הוא חמור.
כאי המגוחכת הטענה את הכוללת פינטו,

 היו לא כלל בבאר שנתגלו הגופות לו
 אלא פינטו, על־ידי שנרצחו הערבים של
ש הערבים ושגופות אחרים, ערבים של

 נמצאו. לא ביריות פינטו על־ידי נהרגו
 הגופות על כי העובדה את הסביר בכך

 סימני אלא יריות, סימני היו לא שנמצאו
 גירסה פסל בית־המישפט וחניקה. עינויים

גמור. כשקר זו
 את הפחית הרמטכ״ל כי טען הפרקליט

 בתיק שהעדויות מפני פינטו של עונשו
לחלו הסותרת טענה — אותו שיכנעו לא
ו שחזר עצמו, הרמטכ״ל דברי את טין

 את בשלמותה מקבל הוא כי השבוע הודיע
 אך ערכותיו). (בשתי בית־המישפט גירסת

טובה. זו שיטה גם הציבור, את לבלבל כדי

:1 עילה
העונש הפחתת

 פוסלת איתן רפאל של תנהגותו ף•
 בגלל בתפקידו ולכהן מלהמשיך אותו 1 1

 כדי בה די מהן אחת שכל עילות סיבות
 המפואר עברו למרות הרם, לתפקיד לפסלו
 גיבור- גם יחידות. וכמפקד קרבי כחייל

 הרמטכ״ל, לתפקיד מתאים אינו מילחמה
 להנהיג, כדי הדרושות הסגולות לו כשאין
ו הדמוקרטיים הכללים על לשמור לחנך,
צה״ל. אחדות על להגן

ל ההחלטה עצם :הראשונה העילה
העונש. את הפחית

 בכוונה רצח האזרחי, בבית־המישפט
 זהו במאסר־עולם. אוטומטית נענש תחילה

 לבית־המישפט כזאת חובה אין עונש־חובה.
 12ל- תחילה פינטו נידון לכן הצבאי.

 שמיעת אחרי מכן, ולאחר מאסר, שנות
 לטובתו להעלותן היה שניתן הנקודות כל
 זה היה בלבד. שנות־מאסר לשמונה —

זה. מסוג מעשה־זוועה על מאד קל עונש
 שנתיים על העונש את העמיד הרמטכ״ל

ה ניכוי אחרי חודשים, 16 (למעשה:
 כזה מעשה על כזה עונש קביעת שליש).

 להחדיר עלולה היא לחיי-אדם. לעג היא
 רצח כי בצה״ל חייל כל של לתודעתו

 אינו ערבים, כשהם חפים־מפשע, אזרחים
 קלה מישמעתית עבירה אלא חמור, פשע

כומתה. אי־חבישת כמו בלבד,
 שעונשו לדרמן, אברהם הרוצח פרשת

 יש אך זכורה. הרמכט״ל, על-ידי הופחת
אחרים. מיקרים גם

 בהש־ שמקורה שיטה, על מראה זה כל
לטוהר- מס־שפתיים תשלום קפת־עולם.

 אלה החלטות כאשר מועיל, אינו הנשק
 של הנורמות על חותמן את מטביעות

צר,״ל.

:2 עילה

ת כ ר ע □3ה מ י ב !
ה פירסם הסערה, בגכור שבוע, ^

 של בנימה חדשה, הודעה רמטכ״ל י י
 שהענקתי ״בראיון נאמר: ובה התנצלות,

 ניתנה ביולי 20ב־ אחרונות ידיעות לעיתון
 מליטאני, הקצין לגירסת הדגשת־יתד מפי

 להיווכח הצטערתי בית־הדין. דחה שאותה
 הקצין. גירסת כאימות התפרשו דברי כי

הב ביולי 26ב־ פירסמתי בכך, משנוכחתי
 מקבל אני כי חד־משמעית שקבעה הרה,

 על מצטער אני במלואו... פסק־הדין את
הת לכך לא לדברי. שייוחסו הפירושים

16.ר כוונתי.״
 ההודעה כמו ממש מטעה, הודעה זוהי

להכחיש. באה היא שאותה הראשונה
 אחרונות בידיעות אומלל ראיון באותו

 יחידי עמד (פינטו) ״הוא הרסטכ״ל: אמר
 קיצונית, סיטואציה לפני עזרה וללא

י ת ע ד ל  חייו, על לאיים כדי בה היה ש
 מהיר צריך,להיות היה שלו ושיקול-הדעת

ביותר.״
 גירסת זוהי כי נאמר לא זו בהודעה

 על־ נדחתה זו שגירסה וחומר, קל הקצין,
 ועד מאל״ף שקר כגירסת בית־הדין ירי

. דעתו שזוהי אמר הרמטכ״ל ת״ו.  שלו
 שעה אותה נאסרה בית־המישפט גירסת

הצנזורה. על-ידי לפירסום
 בקורי־עכביש איתן רפאל הסתבך מדוע

הע השבוע י וכזבים אי-אמיתות של אלה
 עלולה) (או העשויה השערה, מישהו לה

 לא הרמטכ״ל זו, גירסה לפי זאת. להסביר
 פשוט אלא ראיון, באותו ביודעין שיקר

ש כלומר: מדבר. הוא מה על ידע לא
 כלל שקרא מבלי פינטו של בעונשו הפחית

 בבית- התרחש מה לדעת מבלי התיק, את
 מבלי בפסק־הדין, נאמר ומה המישפט

 סמך על אלא הפשע, פרטי את לדעת
 חברים. על־ידי לו שנמסרו סיפורי־כזב

 האלופים אחד בת של ידידה הוא פינטו
בצה״ל.
 לא אי־אמת, בפירסום שהסתבך אחרי

נוס כזבים לפרסם אלא ברירה לו היתד.
הראשון. הכזב על לחפות כדי פים,

ביותר. חמור מעשה זה הרי כן, אם
שהצ כפי הצביעה הכנסת כך, או כך
 סיעת־של״י, של אי-האמון הצעת על ביעה
 על שנקטו, בעמדות נקטו וח״כים שרים
 לא שאיש הרמטכ״ל, של הודעת־הכזב סמך

באמיתותה. פיקפק
לציבור, כזאת אי-אמת האומר רמטכ״ל
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לראש־הגמל* סוגדים דיין יוסי וסגנו (באמצזן) כהנא ״הרב״
פינטו של אמו וגס

 ביותר המכובדים העיתונים אחד טיימם,
 תורגנסון הופיע שבועות כמה לפני בעולם.

 סיור־כתבים במהלך הישראלית, בטלוויזיה
 הצנזורה את בחריפות וגינה בדרום־לבנון,

 המסקנה. את הסיק השבוע הישראלית.
 לעיתונו החומר את שיגר לחו״ל, נסע הוא

 רק לא אוטומטית פורסם הוא מלונדון.
 בהראלד גם אלא הלוס-אנג׳לסי, בעיתון

 בפאריס, המופיע אמריקאי עיתון טריביון,
 בהבלטה פורסמו הדברים בטיימס. הקשור

 שפורסמו, כפי — הראשון בעמוד רבה,
 דומים מעשי־זוועד. על סיפורים בשעתו,
בוויאט־נאם. אמריקאיים חיילים שביצעו

ובמידה — נרגשת היתד. בארץ התגובה
90

 הירח, בגשרי סחורות להבריח כדי מכם
לישראל. מירדן

ה עם פינטו מישפחת של זו הזדהות
 ב־ כהנא, של המיני־פאשיסטית חבורה

 על חדש אור שופכת הנתעבים, תעלוליה
הקצין־הרוצח. של קרקע־הצמיחה

״יחי ותיקי של קבוצה החלה שעה אותה
 איתן. ברפאל ״תמיכה״ לארגן ״101 דה

 מע־ את בשעתו, שביצעה, היא זו יחידה
 צה״ל בתולדות ביותר הגדול שה־הזוועה

בפקודת ,1953 בסוף קיביא בכפר הטבח —

 השני ביום שערכו בהפגנה *
הזה. העולם מערכת

לפני

פינטו דניאל אסיר
בגופות טעות סליחה,


