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 של באולם־הישיבות השבוע ביקרתי
והת בביירות, הטבח לחקירת הוועדה
להת שלא קשה דיוניה. מרמת רשמתי

זה. במוסד גאות
 את עושה והממושכת השיטתית החקירה

 עדות כל מתגלה. סרט אחרי פרט שלה.
 מה־ של כעניין בעיתונים הנראית קטנה.
קט ציבעוניות אבנים כמה מוסיפה בכך.
 תמונה ומתגבשת הולכת לפסיפס. נות

 באותם קרה מה ברור די עתה כבר ■שלמה.
 בסביבתם במחנות־הפליטים, ימים שלושה

בירושלים. השילטון ובמיסדרונות
ו לעניין. שייכות של תחושה לי היתר,

 פעיל חלק נטל זה ששבועון מפני רק לא
 הזאת, ועדת־החקירה להקמת במאבק מאוד

ה וכל שר־הביטחון ראש־הממשלה. כאשר
 בחירוף־נפש התנגדו שמסביבם חבורה

:צדקו כי ברור עתה (כבר להקמתה.

חקירה* ועדת
מהותית סתירה

לג אי־אפשר שוב הוועדה, משהתמנתה 4
המרשיעים.) הפרטים את נוז

 לפרשה בהרבה קדמה לעניין שייכותי
ש־ החוק, בחקיקת פעיל חלק לקחתי זו.

 וטדות־ חוק :הוועדה הקמת את איפשר
 ומאמציו יוזמתו פרי ,1969 משנת החקירה

 שימעון יעקוב דאז, שר־המישפטים של
 הצעת־ על פעמים כסה נאמתי שפירא. ,

הסתיי הגשתי הכנסת, דוכן מעל החזק
 חלק ולקחתי המקורי לנוסח רבות גויות

 הסופי. הנוסח התגבש שבהן בהכרעות ן
 אני זו, בחקיקה השתתפותי ביגלל ׳

הטבועה מסויימת. לסתירה היטב מודע
ב עתה בה נתקלים ושאנו עצמו, בחוק >
זה. שבועון 

על להחליט לממשלה מותר החוק, לסי

 האלוף :חולו מעיד. שרון אריאל •
כהן. יצחק והשופט אפרת יונה (חיל.)

 שהיא בפרשה רק ועדת־חקירה הקמת
 עניין ודחוף. חשוב ציבורי עניין בעלת

 מחלוקת של במרכז בהכרח, עומד, כזה
בו. מתעניינים והכל חמורה ציבורית

 הוועדה דיוני על מחיל גם החוק אך
 (״תחת יודיצה״ ״סוב ■של העיקרון את

 על חופשי פומבי ויכוח המונע השופט״)
לחקירה. הנתון הנושא

 אפשר האם מהותית. סתירה כאן יש
דמוק בחברה לאסור — מותר והאם —

 חופשי דיון ארוכים חודשים במשך רטית
 שעליו הציבור, את המסעיר עניין על

 העומד חריפה, ציבורית מחלוקת נטושה
ציבו השלכות לו שיש עולם. של ברומו
מרחיקות־לכת? ריות

 במיקרה יודיצה״ ״סוב זה מה ובכלל,
 בלתי- השפעה למנוע היא הכוונה ? כזה

 לדון צריכים הם חברי־הוועדה. על הוגנת
 ולא לפניהם, המובאות העדויות פי על
 בכלי־התיק־ המתפרסמות דיעות פי על

 על להשפיע בכלל ניתן האם אך שורת.
 כאשר ? בכירה כה רמה בעלי שופטים

 המרכיב הוא העליון בית־המישפט נשיא
שו לעמוד צריך שבראשה הוועדה. את
 עצמו), הנשיא זה (ובמיקרה בכיר פט

 על להשפיע יכול כלשהו מאמר האם
י הוועדה
 אלה בימים באה שהסתירה לי נדמה

 אמצעי־התיק־ ההגיון. בדרך פיתרונה על
הע מן מסקנות מלהסיק נזהרים שורת
אי אחדים אך בוועדה, המושמעות דויות

ה הדיווח דעתם. על מלרמוז נמנעים נם
 מישפט המסקר מעיתונאי המתבקש הוגן,

 — מחייב ואכן, — מונע אינו חקירה, או
 תובן שמשמעותם כדי הדברים הארת את

והצופה. המאזין הקורא, על־ידי

שאלות,
שאלות

עון  בדרך זו בפרשה הולך זה שבו
מעצמה. שהתבקשה מיוחדת־במינה,

העוב את ניתחתי הוועדה מינוי ערב
 וניסחתי אז עד לנו ידועות שהיו דות
 (העו־ לבררן לוועדה שהצעתי שאלות. 172
 הוועדה, התמנתה כאשר ).2352 הזה לס

ו האלה. השאלות של עותק לה שלחתי
לידיעתה. הובאו שהן על־ידן, נעניתי אף

ה ומתרבות הולכות שבוע, מדי מאז,
 רבות שאלות מעוררת עדות כל שאלות.
 אני ושואלים. מנתחים אנחנו ניספות.
 לשאלות ערים חברי־הוועדה כי משוכנע

רו הייתי אך אחר. אדם מכל יותר אלה
 לשאלות ער יהיה הרחב הציבור שגם צה

מצ — יודע מי — ואולי המתעוררות.
 שאלה על שלנו הניתוח פעם מדי ביע

חברי־הוועדה. של החדות מעיניהם שחמקה
המת הבעיות חשיפת של זו שיטה
 האיזמל את להפעיל המאפשרת עוררות,

 העדויות, לגבי ההגיוני הניתוח של החד
 הגלוייה משמעותן בהבנה אותך ולשתף

 אלא לחקירה. מפריעה אינה והחבויה,
בעיק פוגעת היא אין לה. לעזור עשוייה

 כך — מספקת והיא יודיצה״. ״סוב רון
 לכושר־המחשבה מרתק חומד — לי נדמה
שלך.

ת ב ת :דגי• ולגן• ־1העוע כ

מתפקד? בגין האם
 הטבח לחקירת הוועדה מדיווחי

 חמורה: תמונה מצטיירת בביירות,
 חלק נוטל אינו ראש־הממשלה

כע־ החלטות כקבלת

■ עליהן. י

פס הפסי
 האחת חצטרפזת העדויות
 מתחילה ומתוכן לשנייה,
 על שלמה תחונה להצטייר

ה בצמרת שהתרחש מה
 בשלושת והמדינית צבאית

מנ הזה העולם הטבח. ימי
 את תח

ו העדויות
 עוד מציג

סשאלות.
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וחמים ללא עדנה
 האשמות מטיחים ״ץ גל עובדי

 י־יידנה שינאה ורוויות חריפות
 איני איש אך פאר,
ד לצאת מעז  ׳-׳•■ נגי

 פוח חם ממי גווי•
!כפיה מה : דים

ומתי מת ידע מי
תר ערך הזה העולם

 היכן, המבהיר שים
 לכל נודע וכיצד מתי
 ועדת־הח• מעדי אחד
כמח הטבח על קירה

 סיססך הפליטים. נות
 מיוחד־

כמינו
סהטכח.על

גנבו? או החזירו
 חברת בעל ריינפלד, יקי

 גנוב, רכב לאיתור הסורקים
 שותפיו, עם יחד הנחשד,

 גנבי־ עס בשיתוף־פעולה
״המישטרה :טוען רכב,

 לנו מתנכלת
ב פגענו כי

0!״ יוקרתה
ש־המועצה ? רא דין ל

 תת־ניצב אצל שהצטברו התלונות של המלא הפירוט
בוחבוט. שלמה מעלות, ראש־מועצת נגד זיגל בנימין

 להעמידו המישפטי היועץ יחליט אם
 זיגל בנימין של מחלקתו תחזור לדין,

־111 אחרות פרשיות של שורה ותחקור
אחרים. ראשי־מועצות מעורבים בהן

 בגדר רצח

כדורגל
 פדל סוטי

שינאל
 רצה (בתמונה)

יעמוד שרעבי
רצה שרעבי אולם כשער,
 במיגרש לשחקוחק

 את רצח
פדל

ולבן

0

חו ,.אני  נו
מהקהלר

ה להעולם מספר גאון יהורם
נישו על אביו, בית טל זה

 עם יחסיו על לאורנה, איו
:ואומר אמו

״השמועות ^ ^
 חלק הן

מחיי.׳

יעקב בית
 פליטי את לשכן רוצה מרידוד יעקב השר

 המיר טרומים בבתים קבנון
 מהם ודורש במפעליו, צרים
 10,000 תמורתם לו לשלם
מיבנה. לכל דולר

נעדר
 דויד היהודי סגן־השר

 ו־ כצ׳ילה בכלא נעלם
טוע כמישרד־החוץ

 ״זהו כי נים
קר! מה ישן״•

 מיקרה
$ שם :

זילברמן

ינוח ינוח
היפה הנשים מיהן
 המקשטות פיות

 האופנה מדורי את
 סיפורים והחכרה?

היפות. של אישיים

0

מרוויחה! ״אל־־על״
 מאזני את ת1מנתו אלכסנדר אסתר הכלכלנית

 של לרצונה האמיתית הסיבה :וקובעת ילל אל
€העובדים! שכר אינה על אל את לסגור הממשלה >

מחתרת נערת
 צעירה מתייצבת חשאי תא כראש

השח מגלמת דמותה שאת פלסטינית
 כסרט האני, סוהיר הערכיה קנית

נאמן• נ׳אד שד חדש מעניין

אהבה במקום מיליון חמישה
 והוא כיפה לו סרגה לו, להינשא הבטיחה היא

 ממנה תובע הוא כעת בעירום. אותה צילם
נישו־ הבטחת הפרת על לירות מיליון חמישה
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2360 הזה העולם


