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ו ציוד בהחזרת שעסקו מחנים ך* ב הלחימה אחרי לשיחרורם בהמתנה י י
 של במעשיו רב עניין ללא התבוננו לבנון,

 מיפקדת־הח־ ליד התרוצץ הוא הנגבי. צחי
מחיילי- וביקש גיליון־נייר, כשבידו טיבה

 הצבאי החוק את כיבד שלא הנגבי, צחי
ל להתחיל בדעתו העלה לא המעצר, לפני
 ה־ את שיכנע הנגבי שנידון. אחרי כבדו

לפ הצבאית המישטרד. מטעם קצין־החוקר
לדין. להעמדתו עד ולשחררו תיק, לו תוח

ת דו ק פ  נ
ה על ט ר ד אנ ה

רא אחת. בידיה ציפורים כמה הזאת י י העצומה בעזרת להרוג החליט וא ^
 אישית. פירסומת לעצמו להשיג — שית

 ראש־הממשלה עם לפגישה להגיע — שנית
 את ולרכך לנסות — ושלישית בגין, מנחם

בין אחרת פגישה שהותירה הקשה הרושם

 בצניחה, שנתיים לפני שנפצע בורג, אבי
 גויים מקל, בעזרת מתהלך שהוא ולמרות

הור הנגבי אך בלבנון. במילחמה והשתתף
 קשורה היתד, זו נפקדות. בגלל מהיחידה חק
משי נפקד הוא פוליטית. בפעילות היא אף

 נגד מילחמתו בגלל שלו המילואים רות
בימית. האנדרטה ממרומי צה״ל חיילי

 לגדוד לחזור הנגבי הצליח קשריו בעזרת
ביחידה. אחר

ל______ ״ חו ל
ם קו מ א ב לכל

ך ל  אבי של בגדוד אחר חייל מספר כ
נחום דבר, איש העיתונאי, זהו בורג. ?
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 צריפי! מחנה של המחראות מנה׳ 1x0׳ מחו

!מאחוריו אנחנו בוניו, מו ויגידו:

הע על לחתום בסביבה שעברו המילואים
הכין. שהוא צומה
ה סגן־מפקד היה המעשה מן שנדהם מי

 גבה־ בנה ד,נגבי, מצחי תבע הוא חטיבה.
 גאולה חברת־הכנסת של והמתולתל הקומה

הפו אופייה בעצומה. להציץ לו לתת כהן,
 הצהרת זאת היתד, לגמרי. ברור היה ליטי

ובמילחמת־ד,לב בממשלת־ד,ליכוד תמיכה
 בשעה צה״ל במדי לבוש היה הנגבי נון.

 הוא שאותם החיילים וגם בהחתמה, שעסק
הירוקים. המדים את עדיין לבשו החתים

 לפניו להתייצב להנגבי הורה הסמח״ט
 הן הצבאי ספר־החוקים הוראות למישפט.

ה חותמי כל זה. במיקרה לחלוטין ברורות
חיי את ושהחתימו להנגבי, שקדמו עצומות

 ונגד המילחמה נגד מחאות על המילואים לי
 לעסוק הקפידו שר-הביטחון, של מדיניותו
 משירות שהשתחררו אחרי רק בהחתמה

 צחי אך מדים. עוד לבשו ולא המילואים,
חסינות. יש שלו חשב ד,נגבי
 הנגבי את דן הוא הסמח״ט. חשב כך לא

פו פעילות בעוון שבועיים של למעצר
 עימו לשלוח טרח לא אך בצבא, ליטית

 שנהוג כפי בית־הכלא, אל היחידה מן חייל
 לבדו הנגבי את שלח הוא עצירים. לשלוח

הצבאית. למישטרה

ה ביחידת מילואים וחיילי ראש־ד,ממשלה
 ימים כמה שנערכה הפגישה — צנחנים

 (אבי) אברהם ובין בגין בין לכן קודם
בורג. יוסף שר-הפנים של בנו בורג,
 קצת לסטות צורך היה זאת, להשיג כדי

 הנגבי. את הרתיע לא זה אך האמת, מן
 לראש- שתוגש העצומה על כי פירסם הוא

 אבי של מיחידתו חיילים חתומים הממשלה
בורג.

של ליחידתו פעם שייך היה אכן הנגבי

ב פראייר מג״ד ״איזה :אומר הוא ברנע.
 אותו לקבל הסכים החטיבה של אחר גדוד

 ראיתי לא הנגבי צחי את אני שלו. לגדוד
 מיפ- ליד ד,שיחדור, ביום המילחמה. כל

 על אנשים מחתים אותו ראו קדודהחטיבר״
 יגאל ראיתי. לא הפטיציה את אני פטיציה.

 במיפ־ מילואים שעושה מהטלוויזיה, גורן
 סיפר ד,פטיציה, את ושראה קדודהחטיבה

 במילחמה.״ תמכה שהיא
לרדיו האזין כאשר מאוד הופתע ברנע

 בגין, מנחם אצל
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 זאת, יעומת קיבר,
 המשוחרר העציו
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פוליטית פטיציח

 על ומספר ממשיך הוא שיחרורו. אחרי
שעב שבת ״במוצאי :הפרשה השתלשלות

 מהמילואים, שיחרורי אחרי שעות 24 רה,
 החדשות מהדורות בכל ברדיו, שומע אני

 חיילי רוב עם בגין ייפגש היום שלמחרת
 במילחמה. התומכים בורג, אבי של היחידה

חת שלי היחידה שחיילי ראיתי לא ואני
הפטיציה. על מו

 טילפנתי !יתכן לא שזה לעצמי ״חשבתי
 לענייני ראש־הממשלה יועץ פורת, לאורי

 לא אני לגמגם: התחיל והוא תיקשורת,
ל עומדים חיילים נכון, הרדיו. על אחראי
ל !התחלתם אתם אבל בגין, עם היפגש
אמ ראש־הממשלה. למישרד הלכתי מחרת

מהיחי חיילים אינם שאלה טעות. שזו לי רו
אחרת.״ מיחיז׳ה אלא בורג, אבי של דה

. :ביותר כחמורה הפרשה את דוחה ברנע
 ב- להאחז ניסתה ראש-ד,ממשלה ״לישכת
 הזאת הפטיציה שבגלל אדם של פטיציה

 חסר- דבר עושה והוא לבית־הסוהר, הלך
 חיילי של נציגים בשם לדבר ומנסה תקדים
 מנקי יבואו שמחר לעצמכם, תתארו צד,״ל.

 בגין, מר :ויגידו צריפין מחנה של המחראות
 להיות יכול כזה מצב הרי מאחוריך. אנחנו

 ראש־הממשלה אצל לא חומייני, אצל רק
!״בגין

 זאת, לעומת בגין, ראש־הממשלה אצל
 על פרס הנגבי צחי ד,עציר־ד,משוחרר קיבל

מ הסברה לשליחות השבוע ויצא מעשיו,
בחו״ל. הממשלה טעם
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