
 חקירה היתד, לא אמת. אמר לא או שיקר
 זה מסוג תצהירים היו שלא כיוון כזו

 את שהגיש כיוון איתן. רב־אלוף שנתן
ה את למנוע היה אפשר אי התצהיר,

חקירה.
 חקירה במקום מוצא. מצא גית־המישפט

שיכ שאלון, לרמטכ״ל להגיש הציע הוא
העו פרקליטי שמבקשים השאלות את לול

ואומ תצהירו. בעקבות אותו לשאול תרים
שא ובו לרמטכ״ל הוגש כזה שאלון נם,
 השופטים על־ידי שנוסחו ישירות לות

 ה־ להתחמקות. מקום לו הותירו שלא
 מלאות. תשובות להשיב נאלץ רמטכ״ל

העו ומדהימה, מזעזעת עובדה הסתברה אז
 פסק־הדץ כל לאורך השני כחוט ברת

העליון. בית־המישפט של
 הרמטכ״ל, ניסה בתצהירו כי הסתבר
 בית- את להטעות איתן, רפאל רב־אלוף
 טען לא מהשופטים אחד אף המישפט.

 בפסקי־הדין אבל שיקר, רפול כי אומנם
ש מאוד, קשים דברים רפול על נאמרים

 היה שאילו לספק, מקום משאירים אינם
 שאמר מה על רק סומך בית־המישפט

 מטעות עובדות על מסתמך היה בתצהירו
נכונות. ולא

 ומסולף מוטעה רושם ליצור ניסה רפול
 מורה אלון להתוחלות הקרקעות הפקעת כי

 דרישתו, פי ועל הצבא ביוזמת נעשתה
ה התביעות את אישר רק המדיני והדרג

 שהוגש השאלון על תשובותיו צבאיות.
דנכון. הוא ההיפך כי הוכיחו לו

 ״בתצהיר לנדוי: השופט כך על אומר
 לכלל הגיע כי הרמטכ״ל מסביר התשובה

 מקום באותו האזרחי הישוב שהקמת דעה
 בדבר ושעמדתו ביטחוניים מטעמים דרושה

 הקמת ושל השטח של הביטחונית חשיבותו
 השרים ועדת לידיעת הובאה בו, ישוב

 בישיבותיה החליטה אשר ביטחון, לענייני
 תפיסת את לאשר 10.5.79ד 8.5.79 מיום

 ישוב... הקמת לשם תפיסה בצו השטח
 נוספים ומיסמכים השאלון, על התשובות
 להגיש הורשה המלומד המדינה שפרקליט
ו לשאלון, התשובות להשלמת ק ר ר ז ו  א

ף ס ו ל נ ת ע ו ד ב ו , ע ה ש ר פ  ה
ר ב ע ה מ מ ל ל ל כ נ ו ש ר י ה צ ת  ב

ף של ו ל א ־ ב . ר ן ת י ו א ז ת ו ה
ה נ ו י מ פ א כ י ה ה ש ל ג ת ב מ ל
: ף ו ס

 בלתי הפגנה בעקבות ,7.1.79 ״ביום
 כביש על אמונים מגוש אנשים של חוקית
 בוועדת־שרים דיון נתקיים שכם, באיזור

ההח התקבלה בו אשר לענייני־ביטחון,
בגרעין רואה הממשלה :הבאה לטה

הק בעתיד להתנחלות מועמד אלון־מורה
תח ומיקומה ההתנחלות מועד על רוב:

 הנאותים: לשיקולים בהתאם הממשלה ליט
 מורה לאלון ההתנחלות איזור קביעת בעת

 במישאלו־ האפשר ככל הממשלה תתחשב
זה. גרעין של תיו

 ועדת־השרים, של זו החלטה ״בעקבות
 ועדת־השרים נציגי על־ידי סיור קויים

 שטח למצוא שנועד לענייני־התישבות,
 והוצעו מורה אלון גרעין לישוב מתאים
שנמ באיזור, חילופיים מקומות חמישה

 11.4.79 ביום צה״ל... על-ידי לבדיקה סרו
המופ צה״ל לגורמי אישור הרמטכ״ל נתן

לצרכים השטח את לתפוס הנושא על קדים

 הובאה הרמטכ״ל של דעתו חוות צבאיים.
 בעת לענייני־ביטחון ועדת־השרים לידיעת

.״8.4.79 ביום הישוב בהקמת שדנה

״תמונה______
יותר מלאה

מר ך* ת :לו מ ז  קדמה ועדודהשרים יו
 כפי להיפך, ולא הרמטכ״ל להחלטת •

 בית־המישפט את להטעות רפול שניסה
 לנדוי: השופט כך על אומר בתצהירו.

 זו מקצועית שהשקפה דעת לכלל ״הגעתי
 גורמת היתד, לא עצמה, היא הרמטכ״ל, של

 באלון הישוב הקמת על החלטה לקבלת
 היתד, שהיא אחרת, סיבה אילמלא מורה,
 בוועדת- ההחלטה לקבלת הדוחף הכוח

רצונם :דהיינו לענייני־ביטחון, השרים
 בליבה להתנחל אמונים גוש אנשי של העז
 לעיר האפשר ככל קרוב ארץ־ישראל, של

שכם.״
מש שאינה בצורה לנדוי השופט קובע
 משום בה לראות ושניתן פנים לשתי תמעת
 אי־אמון והבעת ברמטכ״ל פומבית ■נזיפה

בצרב־ ״כאשר :בית־המישפט מצד בו
 שרשויות לכך מצפה הייתי מדובר, הצבא
 באותו הישוב הקמח את תיזומנה הצבא
 יביא אשר הוא ושהרמטכ״ל דווקא, אחר

 בפני הצבא דרישת את זו יוזמה פי על
 הקמת את יאשר שזה כדי המדיני, הדרג

 מדיניים נימוקים שאין ימצא אם הישוב,
זאת. המונעים

ר י ה צ ת מ ה ״ ב ו ש ת ־ של ה  ה
ל ״ כ ט מ ם ר נ מ ו ע א מ ת ש ש ה

ה ז ה כ י ך ה י ל ה ת ל ה ת ש ל ב  ק
. ה ט ל ח ה  אומר הייתי היה, כך אילו ה

 שהשיקול מעיד האירועים סדר שעצם
 הדומיננטי השיקול היה המקצועי הצבאי

המדיני. הדרג בדיוני גם
ל ב א ן ״ ה מ נ ו מ ת ה ה א ל מ  ה

ר ת ו ה י ל ב ק ת נ י ש ר ח ־ א ה  ש
ל ״ כ ט מ ב ר י ש ל ה ן ע ו ל א ש  ה

ג צ ו ה  היה שהתהליך מתברר לו, ש
 המדיני הדרג מן באה היוזמה הפוך:
 לחוות מהרמטכ״ל ביקש המדיני והדרג

 הרמטכ״ל הביע ואז המקצועית דעתו את
 הנקוטה לקונצפציה בהתאם חיובית דעה
ומתמיד.״ מאז בידו

 ״לחצם לנדוי: השופט וקובע מוסיף
 את שהמריץ הוא גוש־אמונים אנשי של

 לנושא ישיבה באותה לד,זקק ועדת־השרים
 לא לצה״ל בשכם... אזרחית התנחלות של

ש אתרים חמשת אותם בקביעת יד היתד,
 באה תחילה המדיני... הדרג על-ידי נקבעו

 מורה אלון גרעין אנשי של משאלתם
 שכם, לעיר קרוב האפשר ככל להתיישב

 שאלה הלחץ מן וכתוצאה אחר־כך ורק
 המדיני, הדרג של האישור בא הפעילו,
הצבאי.״ הדרג של האישור גם בא ולבסוף
 כששאר לנדוי, השופט קבע שכך, כיוון

 צורך היה לא אליו, מצטרפים השופטים
ה הנימוק הצבא. לצרכי השטח בתפיסת
 התפיסה את לבטל ויש תופס אינו ביטחוני
 המינהגי, הבינלאומי החוק את הנוגדת
הפרט. בקניין כובש של פגיעה השולל

לפסי לנדוי השופט שהעלה נוסף נימוק
אנשי ההתנחלות: והסרת התפיסה לת

 למיש־ כצד עצמם את שצירפו אמונים, גוש
 קבע ישוב להקים שבכוונתם טענו פט,

 שרי על־ידי להם הובטח גם וכך במקום
וראשה. הממשלה
 את סותרת קבע ישוב להקים הכוונה
 מימשל־ אין כי הקובע, הבינלאומי המישפט

 לצרכיו, עובדות בשטחו ליצור יכול צבאי
 גמר אחרי גם להתקיים מראש שנועדו

שטח. באותו הצבאי השילטון

 עובדות העלמת
מבית-המישפט

ל של בדבביד ■ףי ״ כ ט מ ר לה טוענים ח
׳  כי במפורש קבע פסק־הדין כי גנתו ■
 חוות־ בכנות ספק מטיל בית־המישפט אין

הרמטכ״ל. של המקצועית דעתו
 המקצועית בכנותו מדובר שאין אלא

 תצהירו בנכונות מדובר הרמטכ״ל. של
 וכאן בממשלה. ההחלטות קבלת תהליך על

 בכנות ״לא ויתקון: אלפרד השופט ציין
בנכונותו.״ אלא להשתכנע, עלינו שיקולו

 הראשון בתצהיר שיקר לא הרמטכ״ל
 עשה הוא אבל לבית־המישפט. שהגיש

 העלים הוא :משקר פחות לא חמור מעשה
העוב את ובעיקר מבית־המישפט עובדות

 ניתנה שלו המקצועית שחוות־הדעת דה
 כבר לענייני־ביטחון שוועדת־השרים אחרי

 באלון התנחלות הקמת על החלטה קיבלה
 בית־ שופטי של פסק־הדין כל מורה.

 כך, על למעשה מבוסס העליון המישפט
 הראשון תצהירו את מקבלים הם שאין

האמת. להם שהתבררה אחרי הרמטכ״ל, של
 בית־המישפט את להטעות ניסיון על

 להסיר איתן רפאל רב-אלוף חייב העליון
הביתה. וללכת מדיו את

הצי את להטעות רפול ניסה כבר בעבר
 עתו־ בראיון עובדות סילוף באמצעות בור
 חזר הוא פינטו. דניאל הסגן בפרשת נאי,

 קובע עתה והתנצל. אלה מסילופים בו
 בצורה המדינה, של העליון בית־המישפט

 הרמטכ״ל כי פנים, לשתי משתמעת שאינה
 לבית- שמסר הדברים וכי להטעותו, ניסה

 אותם שגילה כפי אינם תחילה המישפט
לבסוף. בית־המישפט

 שיושרו כך על רק כאן מדובר אין
 מציג שבית־המישפט רמטכ״ל, של האישי
 להתפטי אותו מחייב כזו, בצורה אותו

ביוזמתו. — מתפקידו
 ה־ של האמינות ששרידי בכך מדובר
 כמפקד סמכותו את לו המקנים רמטכ״ל,

 בפסק- לרסיסים נופצו צד,״ל, של העליון
 המניח רמטכ״ל מורה. אלון בפרשת הדין

 לצרכיו מכשיר אותו להפוך המדיני לדרג
 את באמצעותו להטעות ולנסות הפוליטיים

 אינו המדינה, של העליון בית־המישפט
באמון. עוד לזכות יכול

בתפקי יישאר שאם רמטכ״ל, אותו זהו
 להורות יום שלושים בעוד ייאלץ דו,

 מורה אלון מתנחלי את לסלק לצד,״ל
 שישיבתם בשבועה הצהיר שהוא מהמקום,

 אמינות איזו המדינה. לביטחון חיונית שם
 והן הציבור בעיני הן לרמטכ״ל, אז תהיה
פיקודיו? בעיני

 לפשוט שימהר וככל ללכת. חייב רפול
דאזח- לצה״י* — ייטב כן מדיו את

4* "—׳

במדינה
)35 מעמוד (המשך

שרון אריק רוצה ״מה בייאוש: אותו
לשלום?״ מפריע הוא מדוע זה?

 ״שרון :חלקה תשובה היתר, לעיתונאי
ב הכל את רואה הוא אגו־מאניאק. הוא
מנ מנהלים המשא־והסתן את לעצמו. יחס
 אריק דיין. ומשה וייצמן עזר בגין, חם

מחבל.״ הוא אז בחוץ. שרון
 אין מדוע כן, ״אם תמה: המצרי השר

במשא-ומתן?״ שרון את משתף בגין
ש ץ. הרכ מ  מסבירה זו תשובה והחו

 ידידותי לביקור שרון אריק הוזמן מדוע
במצריים.

פרו זו הזמנה היתד, הפלסטינים, בעיני
ההפק את המסמל שרון, גלוייה. בוקציה

 של הגלוי הפטרון ההתנחלויות, ואת עות
 הוא דווקא הוזמן מדוע — גוש־אמונים

? למצריים
ה עוררה הישראלי במחנה־השלום גם

 את מגדיר שרון מרוגזת. תמיהה הזמנה
 וכבוגרים. חמישי כגייס אנשי־השלום

 מייוחד בכבוד זה איש דווקא זכה מדוע
 המיש- לשם שבאה לפני עוד במצריים,

? עכשיו שלום של לחת
 בחשבון לוקחות אינן אלה טרוניות אך

 נסיון־ ואת המצרית הפסיכולוגיה את
 המצרים עם־היאור. של הארוך החיים

 אדם כל על להשפיע ניתן כי מאמינים
 אדיבה, הזמנה על-ידי החיובית: בדרך

 דוגלים ד,מיצרים דברי־נועם. יפה, יחס
האירו האימרה של מיזרחית במהדורה

בעז יותר רבים זבובים ״לוכדים פית:
חומץ.״ בעזרת מאשר דבש רת

ץ. פ ־נ עני ט  זכה שרון אריק ואכן, מי
בי המסורתיים: המצריים הטיפולים בכל

 עם פרטית פגישה מועדוני־לילה, קורים,
 הזבוב אך אנשי־צמרת. עם שיחות הנשיא,

נלכד. לא
 כלל לכל כי בוודאי, יודעים המצרים

 שחזר שרון אריק היוצא-מן־הכלל. יש
ש שרון מאריה שונה היה לא ממצריים

 חיזק רק בו שזכה הכבוד למצריים. יצא
 אין ליבם בסתר כי האמונה, את בליבו

 הם וכי להתנחלויותיו, מתנגדים המצרים
הנוס והיוקרה הפלסטינים. על מצפצפים

 את תחזק אך במצריים, זכה שבה פת,
 נוספים מיטעני״נפץ כמה להטמין כוחו

השלום. לרכבת מתחת

חיות
הסוס על 0געי1ש8<1

קר .המחיר חרף  הי
ת או צ הו ה ו ק חז א — ה

אז יש ר ש ה 6,000 בי כ סי־רכי סו
 זד, — באפריקה פראיים סוסים ״לאלף

 ארצי- יעל אמרה שיגעוני!״ דבר היה
בחיבה. סותר, את וליטפה תישבי,
משו אני ומאז בסוסה, התאהבתי ״אני

 אוריאל עורך־הדין התגאה לעניין!״ גע
דונה. סוסתו, עם בדהרה ופרץ גניהר,
הסו ליד באורווה, רק אז לישון, ״אם
 סער. מקיבוץ זינדר, גבי הודיע סים,״

 אחפש בעיר, לגור אעבור אם ״עכשיו,
 את בו לשים שאפשר מקום כל ראשית

!״הסוס
 שלושה*מבין רק הם וגבי אוריאל יעל,
 החברה, שכבות מכל הישראלים מאות

 בשנים שנדבקו כאחד, ועירוניים כפריים
לסוסים. בשיגעון האחרונות
 אוהדי עשרות התקבצו שעבר בשבוע

 ש־ לירון, בחוות רישפון, במושב סוסים
 תלת־יומית״ משולבת ״תחרות אירגנה

סוסים. של
ם ראש ב — מלפני ר. זנ חו א כמה מ

ה בעל התחיל התחרות לפני שבועות
 ומיב־ גדרות לבנות לירון, אליעזר חווה,

 מיוחד, במזון סוסיו את להזין שולים,
התחרות. לקראת ולאמנם בהם לטפל

 התקבצו.בחווה התחרות ימי בשלושת
 הארץ. רחבי מכל וילדים נשים אנשים,

הג באסם שינה שקי עם התמקם חלקם
 אוהלים. איתם הביאו אחרים שבחווה, דול

הסו ליד באורווה, לישון העדיפו אחדים
 שבא גבי, אמר יותר,״ טוב ״כך סים.

 מרים ההולנדית, חברתו עם לתחרות
 לסוסים. משוגעת היא שגם ולטרזון,

 עם אנחנו ולכן סוס, בלי באנו ״הפעם
אוהל.״
לסוסים? השיגעון מתבטא כיצד
יש לסוס כי ידעתי פעם גבי: סיפר
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