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 נשקפה לא חילופי־השילסון עם נאמן. גם
 מנחם מתומכי היה הוא סכנה. שום לנאמן

שנה. באותה בבחירות בגין

חוסר_______
פלילית אשמה

 נאמן נשאל אחדים חודשים פני 6י
 של המחקר את זייף אכן הוא אם •

 שלפני הודה הוא האמריקאי. חיל־האוויר
 מחקר לגבי טענות הועלו אכן שנים חמש

 חוזה עם קשר לו שהיה שלו, מסויים
 זה, בעניין שאלות ״נשאלתי אמריקאי:

 אמר נגמר,״ והעניין מיסמכים היגשתי
ליכטמן. משה לעיתונאי נאמן

 על נחקר שהוא נאמן הודה זו בתשובה
הגשת למועד בסמוך כנראה טריקל, תלונות *
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מאז? לחקירה קרה מה כן, אם

 יותר הועלו כאשר ,1982 מאי בסוף
 הציג לממשלה, תצטרף שהתחיה מניחושים

 המטה לדובר שאלות כמה הזה העולם
 לטיפול התייחסו הן המישטרה. של הארצי

 טענות גם שכללה טריקל, של בעדותו
מד נגד במיוחד וחמורות כבדות־מישקל

 שימוש על נאמן, ביניהם שונים, ענים
אישיות. למטרות תרומות בכספי

ב רב, באיחור שנמסרה הדובר, תשובת
 חקירה ״היתה : מפתיעה היתה יולי, תחילת

הוע החומר כשנה. לפני הסתיימה היא אך -
 את שסגר תל־אביב, מחוז לפרקליטות בר

פלילית.״ אשמה כל מחוסר התיק
 שימוש על לטענות בנוגע השאלה לגבי

דב היו שאם בתשובה נאמר במטבע־זר,
 מן הם הרי מטבע, בעברות הקשורים רים

 מטבע־חוץ על מפקח של בטיפול הסתם
בבנק־ישראל.

 זו פרשה על הזה, העולם שאלות כל
 חקירה ופרשות לנאמן, הקשורה אחרת או

לאוניבר הקשורות שנים מאותן אחרות
דומות. בתשובות נתקלו תל-אביב, סיטת

 שגם הטענה כלל. ברורה אינה זו תגובה
 המיש־ זו היתד, לא מטבע עברת היתה אם •

 המישטרה נכונה. אינה בכך שטיפלה טרה
ה בתחילת כבר הקורה בעובי הוכנסה
 העולם שאלות על להשיב במקום חקירה.

 המישטרה בחרה טריקל, לפרשת בקשר הזה
 של זו כנראה אחרת, פרשה על לספר

 נפתח לא שעליה בחו״ל, הכספים החזקת
 זה בתיק החקירה נאמן. נגד פלילי תיק
 פחות לפני אלא שנה, לפני הסתיימה לא

 הודעת מכוונת למה כן, אם שנה. מחצי
י המישטרה
 שנמצא טריקל לתיק כנראה, היא, הכוונה

 לא ושעליו תל־אביב, מחוז בפרקליטות
.1977 מאז דבר פורסם

 עדיין יש תל־אביב מחוז בפרקליטות
 שאליה לרשות־המחקר, הקשור פתוח תיך

 בתי- יציאת ערב נאמן. יובל גם מתקשר
 לפרקליט החומר הועבר לפגרה המישפט

 מפרקליטות ולאחת שדר, אהרון המחוז,
 להסיר מתכוונת היא חן. דבורה המחוז,

 בו לעיין ולהתחיל מהתיק האבק את
הקיץ. בפגרת

 הזה שהעולם שהתברר למי התברר כאשר
 של הבנק חשבון פרשת את לפרסם עומד
 הכרעה זמיר הכריע בארצות־הברית, נאמן

 יועמד לא נאמן — שמשמעותה פוליטית,
 להצטרף יוכל הוא מטבע, עבירות על לדין

 בגין נגדו. מישפט של סכנה ללא לממשלה
 לעבר, שר־הדתות שפרשת חשש פשוט ,

ומ עצמה, על תחזור אבו-חצירא, אהרון
 חשובה לממשלה התחיה שהצטרפות כיוון

 שבו מצב מחיר בכל למנוע רצה הוא לו.
לדין. יעמוד חדש שר

ממע נאמן את מנקה לא עדיין זאת כל
עבר, המיועד שר־הפיתוח־והטכנולוגיה שיו•

 לממשלה, המישפטי היועץ הודעת פי על
 לא הוא שעליהן חמורות, מטבע עברות
 ושיקולי־הדעת שהחוק משום לדין הועמד

 לצאת לו איפשרו המישפטי היועץ של
בלבד. כופר בתשלום
ח״כ, לחקור המישטרה מבקשת כאשר

 כמה אחת על רבות. בבעיות נתקלת היא
 ש־ הראוי מן בשר. מדובר כאשר וכמה

 ויאפשר המינוי, את יעכב ראש־הממשלה
 לפעול שיכול לממשלה, המשפטי ליועץ

 אם לבדוק רוצה, כשהוא רבה במהירות
ה לתיקים מפלילה בצורה קשור נאמן

תל־אביב. מחוז בפרקליטות המצויים ישנים
 לא בגין ממשלת של הציבורי המוסר

 זו ממשלה אין ובזה מעולם, גבוה היה
 לעומתם, נאמן יובל מקודמותיה. שונה

וה האיטלקטואלי בכושרו מכירים .שהכל
 הכספיים שענייניו מן־הסתם יעדיף מדעי,

 בשלווה לגשת יוכל והוא קצת, יתבהרו
 המערבית הגדה לאיכלוס כספים להקצאת
׳<■ ציטרין כן־־צידן ביהודים.

 הצבאי הכלא בכית חיילים צ3
 אל .מדהים מיכתב בצוותא כתבו
 המיכתב החיילים. קבילות נציב
ש: כתחילת שוגר  ו״העולם החוד
במלואו: אותו מביא הזה״

אנשי בעיות לפיתרון בקשה :נדון ך*  והנמצאים בביזה החשודים מילואים, י י
.4 בכלא

רב, שלום
 הנמצאים מילואים אנשי קבוצת אנו,
זמואש־ מישפט, לפני עצורים ,4 בכלא
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 חלק כאשר שונים, ביזה במעשי מים
ו הודו לא וחלק בהאשמות הודו כבר

חפים־מפשע. מרגישים
 ועם בבתינו להימצא היא בקשתנו

 ולא המיישפט, תאריך עד מישפחותינו
 מישפחות, בעלי רובנו במעצר. להימצא

 מ־ מנותקים חולים, חלק עצמאיים, חלק
עלו וחיי־המישפחה זמעיסקם מישפחתם

כך. עקב ליהרס לים
להצ בכלא ממפקדנו ביקשנו כן, כמו

בשלי ונענינו בלבנון, חברינו אל טרף
שהיה. מצב־החרום למרות לה

 וייאוש. דיכאון מלאה בכלא האווירה
 בעציר טיפול של זו בשיטה העיקרון

לדע החייל את .משפר ו/או מתקן אינו
 לתוצאה מביא אף הוא ולצערנו תנו,

הפוכה.
 ימי־המע־ 15 את עברו חיילים מי־ספר

 תשובה קיבלו לא ועדיין כחשודים, צר
 כמו מעצרם. הארכת או שיחרור לגבי

 על לנו הודיעו ולא אותם חקרו לא כן,
הטיפול. המשך
 זאת, ולמרות סדירים חיילים לא אנו

 בבוקר מאוד מוקדם קום׳ משכימים אנו
 מאוחרת שעה עד בפעילות ונמצאים

 על-ידי קשות מושפלים ולעתים מאוד,
גרו כאן הארוסות הצבאיים. השוטרים

ול זעומות במנות וניתנות ביותר עות
ל ,תוספות. ללא אפילו קרובות עתים

 קיבלנו ר הבטן מארוחות באחת דוגמה,
 ורקד זעירה עגבניה עלובה, ביצה חצי
 תה עובש, עם לחם של דקה פרוסה בה,
 חייל, לכל וכידוע תוספות. כל וללא קר
צה״לית. ארוחה של מתקן פחות זה

 מאלצים הארוחה, בזמן רבות, פעמים
 לשלב באמצע, הארוחה להפסיק אותנו
 מיספר לעמוד .או הגב מאחורי ידיים

מר הטרדה וזוהי ארוחה, באותה פעמים
הדיעות. לכל מאוד גיזה

ב שנענשה חיילים קבוצת :לדוגמה
השול ליד לעמוד אולצה הארוחה, זמן
דקות. 15 למשך הארוחה את ולהפסיק חן

קרו לעתים מגיע הארוחה זמן כמובן,
 שאנחנו וקורה דקות, 10 עד 7לכ־ בות

 ל־ מחדר־האוכל הליכה כדי תוך אוכלים
חדר־המעצר.

 למיס־ ובקשות מחלות במקרי הטיפול
 וכאשר בידם־יומיים, נידחה דר־חולים

ב בדרך־כלל הוא הטיפול מקבלים כבר
 ובדרך־ חובש על־ידי ניתן נמוכה, רמה
לצערנו. הרבה, עזר לא זה כלל

 לשמוע ונדהמנו נשפטו מאיתנו חלק
שה ,ציפינו שקיבלו. העונש כובד על

 קנס :דוגמה קל. יותר הרבה יהיה עונש
מר היה שבהחלט על־תנאי, מאסר או

דב ביזת על לתת במקום אנשים, תיע
 מאסר כחודשיים נמוך כספי בערך רים

בעי ביותר. המור לנו נראה זה בפועל.
ל- שיצאו קרביות מיחידות לחיילים קר

ת א
 סיכון־החיים מתוך היסוס, בלי מילחמה

 טעות עשו לחץ ובזמן המודדת למען
 שלחלק לציין יש בפיתוי. עמדו ולא

 אך הראשונה. המילחמה לא זו מאיתנו
הראשונה. עבירתם זוהי

 פושעים מצויים שבה למחלקה הועברנו
 אנו ואין חמורות, פליליות עבירות בעלי

עימם. להימצא צריכים שאנחנו סבורים

המילחמה עקב ממישפחותינו התנתקנו

 הנוס וה ..האם
אחו׳ לנו שגגיע

 הקשים הלחימה ימי
 אנו כאשל בלבנון,

לכלא? כעגלים מובלים

 עיכבו מאיתנו לחלק לכלא, וכשהגענו
 ול- מיידי באופן להתקשר האפשרות את

הימצאנו. מקום על למישפחות ד־דיע
שיחת לבקשת טפסים למלא נאלצנו
יומיים 1 לקח זה אושר שזה יועד טלפון,

מישפחוח מכך שכתוצאה כמובן ויותר.
ודאגה מיותר, שהיה במתח נמצאו׳ רבות

רבה.
הוא לכשעצמו הביקורים נושא וגם

 בין המפרידה ברזל רשת ביותר. משפיל
 20ל־ מוגבל הביקור וזמן למבקר העציר
י גדול כה פישענו היה במה רקות.

 הרי עברנו, על חקירה תתבצע אם
ל הראשונה הפעם זו מאיתנו 9970'ל ש

 עתה נמצאים אנו ולכן בכלא, הימצאות
 המיל־ מתח אחרי בפרט קשה׳ במשבר

 בבקשות לטפל ממפקדינו ביקשנו חמה.
 הליד/ושוב נידחו אלה אולם המוזכרות,

 מבוקשנו קיבלנו אשר עד ימים במשך
בכלל. אם חלקית, בצורה

 בשרו־ ממחסור היום עד אנו סובלים
 נייר אספקת כמו לנקיון, אלמנטריים תים

 זכו׳. אישי ביגוד סבון־כביסה, טואלט,
 את לרחוץ איפשרו לא החיילים לאחד

 אלא הבוקר, לארוחת המלוכלך המסטינג
ל סעיף עוד לשוטר שאמר לאחר רק

תלונה.
 בינינו, שנערכות השיחות במיסגרת

 יאוש הצעות מועלות המילואים, דנישי
 הורדת או מהארץ- ירידה כגון שונות,
 חוסר וכמובן, מהצבא, ושיחרור פרופיל

קרבית; ביחידה לשרת וצדן
 ימי לאחר לנו שמגיע הפרס זה האם
מוב אנו כאשר בלבנון, קשים קרבות

 מהעולם ומנותקים לכלא כעגלים לים
? החיצון

 קשות הושפלו ואלה דרוזים, יש בינינו
מ מהם, לאסד נאמר לדוגמה, במיסוד.

 אתה אפם, ״דרוזי, :עימי) (שמו שוטר
בשבילי!" קיים לא

להי לנו נתנו לא 3.7.82 -שבת ביום
 אלא ארוחת־הצהריים׳ עד במיטות מצא

 השמש בחום בחדר להישאר אותנו אילצו
 שבת, יום והרי נעול. החדר כאשר הכבד

 כמו בצבא. גם מנוחה יום הוא כידוע,
 לצאת לנו נתנו לא בוקר באותו כן,

לה קודם אותנו אילצו אלא לשרותים,
מיסדר. כין

 צודקות אם ׳שנחליט שופטים אנו אין
הדב הם אלה אך לאו, ואם טענותינו

שו גורמים ולדעתנו, לנו. שכואבים רים
וב פה, הנעשה על לדעת עליהם נים,
לא. ומה לשפר מה ההחלטה תהיה ידם:

ה מבית־הדין מבקשים אנו כן, כמו
העונ את לכות פסק־הדין, במתן צבאי
 או כספי לקנס עלינו המוטלים שים'
 שכן בפועל, מאסר ולא על־תנאי מאסר

מספיק. נפגעו מישפחותינו וגם אנו גם

 לקראתנו שיבואו ומקווים מצפים אנו
 יועיל לא וזה ובמידה האפשרי בהקדם

האחרים. מזה יהנו לפחות ישירות, לנו
 משה אלון, מאיר אנקורי, שמעון

 שד יחיאל שטיינמץ, אפרים דנינו,
 עמר אלוני, דוד פסקל, מיקי כל,

 הדוש, יהודה אוחנה, יוסף מויאל,
 דר־ רהאד כהן, אפרים עודד, דוד

 סויסה, אוסקר כחלץ, שלום האד,
 להודה מרדכי, מוטי מלכה, דניאל
 אלי כץ ליעד רכיכו, יוסי הרץ,
יעקוכי. ועזקו אגיב

הבוזזים
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