
במדינה
מישטרה

 בלישבת ביקור
הרמטכ״ל

רבי־מרנים. גם מכיס הם
 המידרכה על חנתה אזרחית מכונית

חב למישרד־הביטחון. בשער־הכניסה
 שהוזעקו תל־אביב, מישטרת לני

 בקפדנות. אותה בודקים החלו למקום,
 ניסו והחבלנים נעולה היתה המכונית

במכו מטפלים הם בעוד אותה. לפרוץ
 רעמת־ בעל צעיר מאי־שם הגיח נית,

 ידיים בניפנופי מסולסלת. שיער
להפסיק. לחבלנים קרא הוא ובצעקות

 על הגירסות חלוקות זה משלב החל
בתל־אביב. קפלן ברחוב אירע אשר

 תל־אביבית דמות היה הרכב בעל
 בחופשה רב־סרן פאר, יוסי מוכרת:
 ערבי־ראיונות(פנורמה) מפיק מצה״ל,

ותצוגות־אופנה.
 אישור קיבל פאר, של לדבריו

 להחנות בבודקה שעמד צבאי משוטר
 מישרד־הביטחון, שער ליד ריכבו את

 רכב, ללא אישור־כניסה, שהציג אחרי
הרמטכ״ל. ללישכת

 שני ראה ורבע, שעה כעבור כשיצא,
 את הפורצים אזרחי, בלבוש אנשים
 ללא אך להפסיק ביקשם הוא הרכב.
 תעודת־ את שהוציא למרות הועיל.
 סירבו הם לפניהם. והזדהה שלו הקצין

 וד ועב הפה את ופסקו.סתום להזדהות,
בצד:"

 לו ו הי■ לבסוף מבונת־אמת.
למ שבאר לניידת־מישטרה לעלות

 איימו הסיבו את לדעת כשביקש קום.
 אותף נכניס תעלה, לא אם עליה

 אותו הכניסו הב עשו. כך ואכן בכוח!"
 וב בדחיפות עדים, בנוכחות לניידת.

הכתף, על מכות
או גידפו לתחנת־המישטרה בדרך

 חתיכת יק... מאג מושתן.״ .,־ב־סרן תו.
חרא:״

 ביקש לתחגת־המישטרה כשהגיעו
 אחת .שוטרת לטלפי. ורשות מים

 משום אחרת, רה משול צעקות הטפה
 של מהכוס לשתות לי נתנה שהיא.

 לעי■ טילפן ריא פאר. סיפר חברתה,"
 עם מדבר שהוא כששמעו תונאי־חבר.

השיחה• את לו ניתקו עיתונאי,
 לחקור התחילי שעה חצי כעבור

 קצינה , ש; חקירה כדי תוך אותו.
ישקר!" .הוא אומרת: רחל פקר בשם

 צעק: להתעו מהחוקר ביקש פאר
 .טפתי 1 כן אני שקר. דברי מדברת .את

 בכניסה שוטרים משלושה מכות
הניידת!" ובתוך לניידת
 אדם לחדר נכנס הצעקות כדי תוך
 לעברו. לצרוח שהתחיל אזרחי, לבוש
 את לעזוב האלמוני את וביקש קם פאר

 של לסיומה מפריע הוא כי החדר,
החקירה.
 פאר את תפס האזרחית לבוש הגבר
 עד ובכתף, בחזה בו חיכה בכתפו,

מאפו. נשמטו פאר של שמישקפיו
 הגבר כי מכן לאחר שגילה פאר,

 לעבר זעק רס״ר־מישטרה, הוא המכה
 .הצילו והחוקרים: השוטרים ארבעת

 קבוצה. ואתם אחד אני פר. לא זה
 חוטף שאני להעיד תצטרכו בבוא־העת

 .הוא תגובתם: הגנה!" מקבל ולא מכות
בך!" נגע לא

 צילצל שעות כמה כעבור
 המכירות מנהל הצעיר, אחיו למישטרה

 איתו. קורה מה לברר פנורמה, של
 שמעו כאשר מני. הוא האח של שמו

 היו הם פאר, מני השם את השוטרים
 של במנחה־לשעבר המדובר כי בטוחים

 את לשחרר מיהרו מייד טובה. שעה
 שלא ממנו ביקשו ועוד פאר, יוסי

עניין. עליו שעבר ממה לעשות
 השוטרים התנהגות על קבל פאר

 במחוז קבילות־הציבור קצין לפני
תל־אביב.

 בונן, עדי תל־אביב, מישטרת דובר
 הכחישו השוטרים הפרשה. את בירר

 או לניידת הכניסה לפני הוכה שפאר
 פאר כי טענו הם בתחנת־המישטרה,

 סירב ותוקפנית, מחוצפת בצורה נהג
להזדהות.
 פאר הצדדים, שני הסכימו לבסוף

 בתלונת- שהוזכרו ואנשי־המישטרה
 במכונת־אמת. להיחקר פאר,
20

 - 1982 באוגוסט ב״וות מנמר אש״ו מחוה יצאו נו
 להם ושאין אנושה מנה סנגו שהם נאמו הישואד־ לציבור

 לכשרה. שוב ומומים בלבנון נמצאים חנם תקומה-עכשיו
הצבאיות התוצאות את מנתח ,,הזה .,השלםשל הצבאי הפרשן

הפינוי במכונית פלסטיניים דגלים
אמיתית מילחמת־גרילה הראשונה, בפעם

ץ  אנשי־אש״ף אחרוני עלו אז *
ת אוניו ל  מביירות, אותם שפינו ^/

 כי הישראלי הציבור שמע שנה, לפני
 כי אנושה, מכה ספג אש״ף של כוחו
 לו אין וכי המרחב, בכל מפוזר הוא

 אחרי ורבע שנה — השבוע תקומה.
 את לחסל שנועדה המילחמה פתיחת
 כוחות כי הציבור שמע — אש״ף
 אנשי הפת״ח, מורדי ובהם אש״ף,

אחרים, ואירגוני־סירוב צאעיקה'

הפ והארגונים ישראל כין שנה
העתיד? לה צופן ומה לסטיניים,

וטוימד׳ מב״וות •
 ה־ ,העיקריות הטענות חת̂ 

 של הצבאי לכוחו בקשר נשמעות
 האנושה המכה על מצביעה אש״ף,
 פיזורו ועל במילחמה האירגון שספג

המרחב. בכל

_____מאת____
נטפיגל רוני

 בהרי• הלבנוניים בכוחות לוחמים
השוף.

 — השבוע כי הציבור שמע עוד
 — מביירות אש״ף יציאת אחרי שנה

 הכוחות לצד כוחותיו, מתקדמים
לבנון. בירת לעבר הדרוזיים,
להתאו אש״ה הצליח האם

 שנה? לפני שספג המכה מן שש
 מה כיום? הצבאית עוצמתו מה
 הפלישה של השלכותיה היו

הממו המילחמה על ללבנון
20ל- קרוב זה המתנהלת שכת,

 מכה ספג שאש״ף ספק אין
 בדיקה אולם קשה. צבאית
 מוגבלת היתה זו מכה כי מעלה
למדי.

 על התבסס אש״ף של כוחו עיקר
 ערוכות היו מחטיבותיו ששלוש פת״ח,

 חטיבות־ מתוך שתיים בדרום־לבנון.
 כמעט נסוגו וכראמה, ירמוך אלה,
 וכיום הסורי, המערך תוך אל פגע ללא

 ידיעות (על־פי בבקאע. שוהות הן
 ירמוך חטיבת הצטרפה מלבנון

הפגיעה עיקר את בשוף). ללוחמה


