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במדינה
)9 מעמוד (המשך

כבושים שטחים
ד קנה מ ח

 הוא והתבודד. ברח האיש
 בידיו מחזיק הוא שמא חיטיט

 היריות גורו שמנו הקנה את
הילדה את שרצחו

 שלא־ייאמן: דבר קרה כי יתכן
 קנאים בידי שבוצע פשע פיעגוח
 בשטחים האוכלוסיה נגד יהודיים

הכבושים.
 ומכיוון במיקרה. כמעט בא הרבר

 בכל חשוב תפקיד ממלא שהמיקרה
 הדבר היה מוכרח פשע, של חקירה
במאוחר. או במוקדם לקרות

מאסר
ם ל ו ע
לסרבן

 בינואר, 22ה־ ראשון, יום ך*
תחרר ש  יעקב איש־המילואים, וי

 לא אר הצבאי, בכלא ממאסר שיין,
רב. לזמן

 שיין על יהיה שעות שלוש כעבור
 יציאה לשם ביחידתו להתייצב )26(

 החתום שיין, בלבנון. מילואים לשירות
 סירב כבר גבול, יש קבוצת מיסמר על

 שלוש ונכלא בלבנון לשרת בעבר
 עתה נראים שהעניינים כפי פעמים.

 בפעם למאסר להישלח עלול הוא
הרביעית.

 סמל עתה שהפר שיין, יעקב מיהו
גבולי יש תנועת של

 באגודת־ כרכז־תרבות עובד הוא
 וכעוזר־מחקר בתל־אביב הסטודנטים

 עמד הוא למדעי־המדינה. בחוג למרצה
 שלו, השני התואר לימורי את להתחיל
 אר הנוכחית, שנת־הלימודים בתחילת

 נאלץ הוא הצבאי, בכלא שהייתו בגלל
לימודיו. על לוותר

 יעקב נחשב הסדיר הצבאי בשירותו
 בהצטיינות סיים הוא מצטיין. חייל
 ביחידה שירת מפקדי־טנקיס, קורס

 מדריך היה יותר■ ומאוחר מיבצעית
 כל. במשך למפקדי־טנקים. בקורס
 אפילו עבר לא הצבאי שירותו שנות

אחת. מישמעת עבירת
 שירת מילחמת־לבנון בתחילת

 המיזרחית. בגיזרה כמפקד־טנק יעקב
 זה כל כמה עד ביתר־שאת חש הוא ״אז
 להיות מסוגל איננו ושהוא מיותר היה

שרי. אשתו סיפרה לזה,״ שותף
 שיין נשפט וחצי חודשיים לפני

 על בפועל, מחבוש ימי 35ל־ בראשונה
 אישתו לדיברי בלבנון. לשרת סירוב
 אוגדה מדרג מפקדים לכלא אז הגיעו

 היחידתי, הפסיכולוג כולל הגדוד, עד
 שייחדל אותו לשכנע כולם כשמטרת
בלבנון ״שרת לו: אמרו הם מסירובו.

 מחראווי חשוד
והחלטה בריחה

 עצרה תחילה הראשונה? בפעם
 (סגל, סיגל אפריים את המישטרה
 זה מאילון־מורה. אמריקאית) במהדורה

 ערביים עדי־ראייה כי קל־יחסית, היה
הפשע. ביצוע ביום בסביבה, אותו זיהו

 התאים לא סיגל של הנשק אולם
 הקטלניים הכדורים נורו שממנו לנשק,
 במאפיה הערביה הנערה את שרצחו
 אילו נשבר, היה שסיגל יתכן בשכם.

 המופעלות השיטות נגדו הופעלו
 פלסטינים. חשודים נגד שיגרתי באופן
יעז לא שאיש היטב ידע סיגל אולם

 גיבור. להיות לו היה וקל זאת, לעשות
 המישטרה כי אף דבר, גילה לא הוא

 את ירה מי יודע שהוא משוכנעת היתה
יריות־הרצח.

 הקנאים מסידרת אחד הוא סיגל
 שהציפו מארצות־הברית, הלאומנים

ומשתו המדינה את האחרונות בשנים
השילטונות. בחסות בה ללים

 אחד אחר. מכיוון בא הפיתרון
 מלווה־אוטובוסים מחראווי, פינחס

 שעל (מיקצוע הכבושים בשטחים
זו) בדרך לראשונה לציבור נודע קיומו

 וכשראו מהעניין,״ ונשכח שבוע רק
 תצא ״לא איימו: עליו, עובד לא שזה
מהכלא!" חייך כל

 קיבל בכלא, עונשו את מרצה בעודו
 לשירות־מילואים. חדש צו שיין

 שיחרורו אחרי שבוע היה התאריך
מהכלא.

 שהשתחרר אחרי ״יום שרי: אומרת
 נסע הוא הראשונה, בפעם מהכלא

 האישי תיקו את להחזיר כדי ליחידתו
 ״הנוראה" לטעות לב שמו שם ליחידה.

 השיחרור בין תמימים ימים שיבעה —
 תוקנה במקום בו החדש. והצו מהכלא
 נשלח הוא יום באותו ועוד הטעות,

 המורה מיכתב עם לפיקוד־צפון
 לבנון כשהמילה בלבנון, להציבו

לספקות.״ מקום יהיה שלא מודגשת,
 אביגדור עורף־הדין בהתערבות רק
הצו. בוטל פלדמן

 ונשלח שבוע, כעבור התייצב שיין
 מלווה כשהוא לפיקוד־צפון, כמובן

 למרות ללבנון, לשלחו המורה במיכתב
 סירב הוא לפיקוד־מרכז. שייך שהוא

 פרט לכלא. ימים, 28ל־ הפעם ונשלח,
 לשפוט רצו הצבאית ביחידה פיקנטי:

 לא שעה באותה אך יום, 35ל־ אותו
 לשפוט שבסמכותו קצין שם נמצא

כזו. לתקופה
 בכלא, השנייה שהותו בתקופת

 התבקש שבו נוסף, צו יעקב קיבל
 יומיים לשירות־מילואים להתייצב

 הפעם מהכלא. שיחרורו אחרי בלבד
 שירת לא שמעולם ליחידה הוצב הוא
 יחידות עם נימנית לא ושאפילו בה,

 לא שמעולם ולתפקיד חיל־השיריון,
אליו. הוכשר

 הופיעו לא אשר מיחידתו, ״חיילים
 הראשונים, למילואים שונות מסיבות

 מאוחר למועד צווי־מילואים קיבלו
 במחסני עבודות להם וייעדו יותר

שרי. אומרת ■ישראל,״ בתחומי היחידה
 רדיפה של קשה תחושה מתוך

 ללא הנשלחים צווים באמצעות אישית
 ולא בלבד, ענישה למטרות הרף

 פנה צה״ל, מדרישות כפועל־יוצא
 בית- לבג״צ. בעתירה שיין יעקב

 בחודש העתירה את דחה המישפט
 בן־פורת מרים השופטת אך שעבר
 קרא שצה״ל כך על תמיהה הביעה
 אחרי שעות. 48 לשירות לשיין

 שניראית קריאה מהכלא, שיחרורו
 זמן למשך בהשוואה בלתי־סבירה

 בין יום 42 של המקובל ההתראה
השירות. והתחלת צו־מילואים שליחת

 רביעי צו
בפלא

 לתקנה מודעים גבול״ ״יש נשי ^
ושהת־ המילחמה אחרי \$שיצאה

 נאמר תקנה באותה אליהם. ייחסה
 יישלח בלבנון, לשרת שיסרב שחייל
 צו לו יימסר כליאתו עם ומייד למאסר

 שיבעה של מקובלת התרעה ללא
 תחילת ובין הצו הוצאת בין שבועות,
עצמו. השירות
 אנשי נפגשו השבוע ראשון ביום
 קיקיונית ימנית צעירים תנועת צלי״ל,

 וביקשה ארנס, משה שר־הביטחון עם
 לסרבני בעונשים שיחמיר ממנו

 להם הבטיח ארנס בלבנון. השירות
 הצבאיים בדרגים יבדוק שהוא

תביעתם. את המתאימים
 מתכוונת ״אינני שרי: אומרת

 להסביר או הסירוב בזכות הכרה לדרוש
 ממלא־ היותו שמלבד ארם, מדוע

 אדם גם הוא הצבא, בתוך פקודות
 יד, לתת מוכן איננו שמצפונית חושב,
 יש־ברירה במילחמת להיהרג, או להרוג

פוליטית.
 העונש את עליו מקבל הוא ״היום

 תחושה מתוך במאסרו, הכרוכים והסבל
 יוכל הוא קיצוני■ אישי באקט שרק
 בתוך מהמתחולל משהו לשנות אולי

 לחיות להמשיך יוכל כך רק כי לבנון,
 באופיה מעט לתקן שרצה במדינה
 מאז במיוחד ונחרב שהלך המוסרי,

המילחמה.
 ניתן שתיאורטית יתכן ״האם
 כשבכל למאסר־עולם, אדם לשלוח

 אחרי ליומיים צו מקבל הוא פעם
 שאיננו בהנחה וכאשר. שיחתרו.

 יצא לא הוא בלבנון, לשרת מסוגל
לעולם?" מכילאו
 השלישית בפעם שיין מרצה עתה

 ברכב שנשלח אחרי יום, 35 של מאסר
 המוסמך קצין אצל להישפט מיוחד
מאסר. ימי 35 לפסוק

 לכלא. בשלישית כניסתו לפני
 את לדחות בצבא מפקדיו הסכימו

 יתחייב הוא אם שלו, שירות־המילואים
כמובן. סירב הוא בלבנון. ישרת שהוא

 מוראלית רק לא נפגע שיין
 כאסיר בכלא. הממושכת משהייתו

 לקבל זכאי אינו גם הוא צבאי בכלא
 המגיעים הלאומי דמי־הביטוח את

בשירות. הנמצאים מילואים לאנשי
 זמן ינתן שלבעלה מבקשת שרי
 יכול אדם כל שבו סביר, התראה

 המילואים ושצווי ולחשוב. להתארגן
 צה״ל לצורכי האמיתי: לייעודם יחזרו

ואבסורדית. בוטה ענישה כדרך ולא
 שהאטימות נראה זה בשלב
 עם להתפשר מוכנה לא הצה״לית

 שהצו היא עובדה סרבן־המצפון.
 המכבש בכלא. לו נמסר כבר הרביעי
 לכיוונו כולו עתה מופנה האדיר הצבאי

 דרגת לאיזו עד ומוכיח אחד, בחור של
 הצבאי הדרג הידרדר מוסרי שפל

הבכיר.

 סיגל חשוד
גיבור להיות קל

 ושוטרים פניו) הר־נוי(מסתיר חשוד
ונשק כוס־תה

הפשע. אחרי מייד נעלם
 רגיל היה מסתבר, כך מחראווי,

 אצל תה לכוס באילון־מורה להתארח
 אחרי סיגל. של חברו הר־נוי, יוסי אחד

 מחראווי, אל הר־נוי ניגש הפשע
 החליף חלוד״) כלשהו(״הקנה בתירוץ

 הנשק בקנה שלו התת־מיקלע קנה את
 יכולה בליסטית חקירה מחראווי. של

כזה. קנה לזהות
 הוא כי מייד חשד מחראווי כי נראה

 הקנה מצוי שבו עוזי בידו עתה מחזיק
 אחרי יריות־המוות. נורו ממנו אשר

 הבין ימים, כמה במשך והתבודד שברח
 כשותף־ מואשם להיות עלול הוא כי

 נראה למתנחלים. שייך הוא אין לרצח,
 מעל להסיר כדי למישטרה פנה כי

זה. איום עצמו
 חשוד שהפך הר״נד, יוסי נעצר כך

 עם יחר למעצר נשלח הוא עיקרי.
 יהיה ועתה — סיגל וידידו מחראווי

 הפרשה זאת תהיה אם בשופטים תלוי
 לידי שתגיע זה מסוג הראשונה
הרשעה.

אדם דרכי
לציבור סכנה

 התל־אביבית לשופטת־השלום
 העציר בעיה. היתה סימון ורדינה
 צעיר גבר כל כמו נראה מולה שעמד

 דיבר שקט, היה הוא בגילו. אחר
 קצין״ אולם הבנה. וגילה בנימוס

פסיכי חוות־דעת שלף המישטרה
השתולל העציר כי שאמרה אטרית,

 רהיטים שבר וולפסון, בבית־החולים
 הסתכלות, לצורך אושפז וכאשר וציוד,
 היה לא ההשתוללות בשעת כי נמצא

 בין להבחין ידע ולא למעשיו אחראי
־* ,. , ורע• טוב

 סמכות בכלל לי אין כזה, ״במיקרה
 השופטת ניסתה מעצרו," את להאריך
 כי לה התברר אז אולם לשוטר. להסביר

 עוד נותרו וכי פג, טרם המעצר תוקף
לסיומו. עד ימים כמה

 לה: שאמר לעציר, הקשיבה היא
 לי נתנו לא משוגע, לא אני ״גבירתי,
 שהייתי היום 20 כל במשך להתבטא

 ,28 בן אני ילד, לא אני בבית־החולים.
פועלים. ומעסיק נשוי

 אותו הסברתי מיקרה, לי ״קרה
 14 אני משוגע, לא אני החולים. בבית

 בזמן בלחץ קצת הייתי היטב. מתפקד
 מישפחתיות, סיבות בגלל האחרון,

שקרה. מה וקרה
 אותי עצרו לא זה לפני פעם ״אף

 אחראי אני בבתי־משוגעים. הייתי ולא
 נורמלי בן־אדם לקחת למה דבר. לכל

 כל על לפצות מוכן אני אותו? ולשגע
שגרמתי." הנזק

 מדבריו התרשמה השופטת
 לפסיכיאטר יועבר הוא כי והחליטה

 הוא אם מצבו. מה שיקבע המחוזי,
 או לציבור ומסוכן חולה־נפש אומנם

 —־ כי יתברר ואם באישפוז, ישאר לעצמו,
 ישוחרר, מסוכן, ואיננו חולה אינו שוב

 בעת כי קובעות שחוות־הדעת מכיוון
 למעשיו, אחראי היה לא השתוללותו

עליהם. לדין להעמידו ואין


