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 אותנו, דוחפים שלהם, במעשים נחלים,
 צבאיות. פעולות ויהיו יחזור והבלאגן

 יחיו כאן שהאנשים רוצים לא הם
ממ לצבא. שנחזור רוצים הם בשקט,

ההס את לכבד צריכה ישראל שלת
 שיחרור עם עליהם חתמה שהיא כמים

השבויים.
 לעשות הצליחו שהמתנחלים ״מה

 בעשר עשה לא אש״ף בשעתיים,
הצ הם שלהם הפעולות בכל שנים.
 ואני שלנו, השורות את ללכד ליחו
 היו אש״ף אנשי כך. על להם מודה

 אי־ והיו השונים, באירגונים מחולקים
 כולנו עכשיו ביניהם. קשות הסכמות

מלוכדים.
האח שכל יידעו שבישראל ״צריך

 המערבית בגדה שיקרה מה על ריות
 לנו נותנים לא הם המתנחלים. על היא

 בשקט. לחיות לנו נותנים לא לנשום,
 חיים לחיות לי שיתנו מבקש אני

 לא אני חדש. דף ולפתוח נורמליים
רו אני צבאית. לפעילות לחזור רוצה

 אחר. אחד כל כמו ילדיי את לגרל צה
 שלי הקטן הבן השיחרור, אחרי עכשיו,

 הוא שלו, הראש את להרים שוב יכול
אבא." לו יש ששוב גאה

 למרות טאלב. של דבריו כאן עד
 לא שיחררו, ג׳יבריל של שאירגונו
 אחרים פת״ח וחברי הוא מתכוונים
המתנח אך ג׳יבריל. לאירגון להצטרף

ובוחשת. רוחשת והגדה בשלהם לים
 ערכו פעילותם, התחלת עם מייד

ה לעיתונות הצגת־תכלית המתנחלים
 להם שנודע אחרי אך והזרה. מקומית

 תצלומי־ סמר על חבריהם, מעצר על
 הם בחברון, מליל־הפרעות הטלוויזיה

העיתונאים. את לשתח הפסיקו
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 לעבר וירו בחצר, למטה, שעמדו המתנחלים מיריות
 הביטחון. כוחות שהגיעו עד ארוכה שעה במשך הבית

רבים. כדורים נקבי נראים החדרים קירות על גם
בשימשה חווים

נגרמו הנקבים בבית. החלונות אחד בשימשת רים
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 אין אם לבדוק לחצר, למטה ״ירדתי
 חומר־ לנטרל איד יודע אני מיטען.

 לי ואמרו השוטרים הגיעו אז נפץ.
 אני פצצה. שם אין לדאוג, מה לי שאין

 לא אפילו הם ידעו, הם איך מבין לא
 באו שהמתנחלים לי הודיעו הם חיפשו.

 של הקירות על כרוזים לשים כדי רק
 לבוא טרח לא השוטרים מן איש הבית.

 את ראינו גם אז פצצה. אין אם ולבדוק
 ושם עליה, שלי התמונה עם הכרזה

רצח." בעוון מבוקש שאני כתוב היה
 לסעוד ישבה טאלב של המישפחה

 והמתנחלים הרמאדאן סעודת את
 ליד עמדו הם חמושים. שוב, הגיעו
 את שיעזוב במיקרופון וצעקו הבית

 עד שנמשכו יריות התחילו שוב הארץ.
המואזין. של הבוקר קריאת

 פתיחת ^
דף־הדש

 את לעזוב מתכוון אינו ן/¥אלב
 ולחיות להמשיך רוצה הוא הארץ.

האי למחרת מיהרו בחברון בבית פה.
 שלא וחדש, גדול שער והזמינו רוע,

 טאלב לחצר. חופשית כניסה תהיה
 פרופיל על לשמור בינתיים, משתדל,

נמוך.

 מבית־הסוהר, שיצאתי ברגע צבאית.
 איש הייתי אזרח. הפכתי הרגע באותו

 אני עכשיו שנה, 18 פת״ח של צבא
 הילדים כאן שלי, הבית כאן בפנסיה.

שלי. האדמה זו שלי, שלי״וההורים
 אם אצא? לאן מכאן, אצא אני ״אם

צבאית. לפעילות אחזור אני אלך.
להי ובחרתי הכלא מן יצאתי ״אני

 ולדאוג בשקט לחיות כדי כאן, שאר
 אם שלי. למישפחה טובים לחיים
לי'להי נותנים היו לא מסוכן, הייתי
 אנשי מה מבין לא אני פה. שאר

 מן אצא שאני רוצים. קריית־ארבע
 ואשלח לצבא בחזרה ואתגייס הגדה

 פצצות מ־ני וכל מכוניות־תופת הנה
מקום? בכל ומיטענים

סווי רפי לנו אמר ״כשהשתחררנו,
 אתם בתי־הסוהר: שירות נציב סה,

 להתראות. ולא שלום עכשיו, יוצאים
 רצינו כי בגדה, להישאר בחרנו אנחנו
 רצינו אילו ונורמליים. שקטים חיים

 עוזבים היינו צבאית, לפעילות לחזור
 אני, השיחרור. עם מייד הארץ את

 מחפש המשוחררים, שאר כמו אישית,
 שאת רוצה אני הילדים. עם שקט

 קפה, כוס לשתות אליי, לבוא תוכלי
 קוקה־ ולשתות אליך לבוא אוכל ואני

חדש. דף פתחתי אני קולה.
שהמת־ לדעת צריכה ״הממשלה

3 הגג על אמא
להתגונן. וניסתה המישפחה דה

במדינה
דרכי־אדם

גבוה להיות כדאי
 השוממת לבית המורץ

גמוך יותר היה
 בן־ הדסה השופטת התעוררה כאשר

 שעבר, בשבוע שני ביום משנתה, עיתו
וש גבה־קומה גבר מיטתה ליד ראתה

וה סכין בידיו החזיק הוא שיער. חור
בה. ביט

 יפה- אשה היא בן־עיתו השופטת
 היא תל־אביב. במרכז בדירה הגרה פיה,

והמ כשנתיים לפני מבעלה התגרשה
לבדה. בדירתה להתגורר שיכה

 של במוחה עבר מה לתאר קשה
 ייתכן חרדה. של דקות באותן השופטת
של השמיני האונס מקרה על שחשבה

 הסבירה היא באנגלית למראה. צילית
 את מחפשת היא כי שעבר מי לכל

ש מאז תחנות־המישטרה בכל בעלה
 לעזור רוצים לא ״והם יום. לפני נעלם
 בודקים לא אפילו ״הם אמרה, לי,״

 הוא היכן לברר כדי מטלפנים או ביומן
 עצור לא הוא שאולי לי אמרו נמצא.
 התקשרתי הביתה. הלך והוא בכלל
בע ולהוריו שלו לעבודה מקום, לכל
שם.״ לא הוא אבל זה,

 מוזר שם בעלת בלונדית, הולנדית,
 באולם־ רגיל אורח איננה כפטרונלה,
 העולם כתבת נזכרה ולכן המעצרים,

 שם ראתה קודם אחד יום רק כי הזה
 הצעיר. אחיה עם יחד גברת אותה את

כ בארץ היה ״אחי נלי, אמרה ״כן,״
 שיחררתי אתמול נעצר. והוא תייר,
דרכוני את והפקדתי בערבות אותו

בן־עיתו שומטת
למיסדר־זיהוי טעם אין

 של במרחק שקרה מתל־אביב, האנס
 שאימצה ייתכן מביתה. מטרים כמאה

 את בזיכרונה לשמור בכוונה מוחה את
 הפורץ, של המזהים ופרטיו תווי־פניו

במישטרה. לתארו שתוכל כדי
 עזב גבה־הקומה שהגבר לאחר מיד

 05.40 בשעה השופטת, של דירתה את
 למישטרה השופטת התקשרה בבוקר,

 חלחלה עורר המקרה אותה, והזעיקה
 בעבר כי זכרו הם השוטרים. של בליבם

תפקי בגדר השופטת על איומים היו
ל לוויתני־הפשע את דנה כאשר דה,

 יושבת האחרונות בשנים אולם מאסר.
אזר בתביעות בעיקר לרין השופטת

חיות.
 מהשופטת עדות גבתה המישטרה

 פי על הפורץ. של מדויק תאור וקיבלה
 אלבומי- על השוטרים עברו זה תאור

למס והגיעו המישטרה של התמונות
 הוא ביותר המתאים החשור כי קנה
 ל־ נשוי עזה, יליד ערבי נדאף, נביל
 הלב במיסעדה ועובד הולנדית אשה

בכרם־התימנים. הרחב
 חן המישטרתי, והתובע נעצר נדאף

 בהגינות זיו ראובן לשופט הסביר דגני,
 נגד למישטרה שיש מה כל כי רבה

 השופטת. של מפורט תאור הוא החשוד
ה אמר לחשור." מתאים הזה ״התאור

 נדאף את לעצור וביקש לשופט תובע
 לא ״אם מיסדר־זיהוי. לעריכת עד

 ישוחרר הוא השופטת על־ידי יזוהה
 לא ויור, יוסף הסניגור, הבטיח. מיד,״

 למיש־ יוקצב כי ביקש אבל התנגד,
 את לבצע כדי שעות 48 של זמן טרה

מיסדר־הזיהוי.
 אפילו יפה־תואר. גבר הוא נדאף
בגו באבו־כביר, לילה אחרי במעצר,

 בין ומעלה משכמו בלט בלבד, פיה
 ועיניו ושחור מתולתל שערו העצירים.

 כפי שפם, לו יש ורושפות. גדולות
 בהרבה גבוה והוא השופטת, שתיארה

 שחקן כשל הוא גובהו לממוצע, מעל
מטר. 1.98 כדורסל,

השו בעוד ובלונדית. הולנדית
 בחוץ, עמדה נדאף, של בגורלו דן פט
ההו אשתו אולם־המעצרים, דלת ליד

והת שורמן, (״נלי״) פטרונלה לנדית,
 עצרו מדוע לה יסביר שמישהו חננה

בעלה. את
וא־ גבוהת־קומה בלונדית היא נלי

 יימסר הדרכון חודש, למשך במישטרה
 אלף 200 תמורתו שאשלם אחרי רק לי

אחי.״ של חוב שקל,
 זיוף של בחשד נעצר נלי של אחיה

 הוא בו. ושימוש ברחוב שמצא צ׳ק
להר לעבוד, כדי להולנד ונסע שוחרר

 את שתפדה לאחותו ולשלוח כסף וויח
דרכונה.

 לעצור זיו השופט החליט בינתיים
לאפ כדי שעות, 48 למשך נדאף את
 מיסדר״זיהוי. עריכן! למישטרה שר

 ההולנדית, שאלה חשוד?״ הוא ״במה
 לילה באיזה שאלה לה הוסבר וכאשר

 את בראשה חישבה היא המיקרה. קרה
 לילה באותו כי לומר ומיהרה הימים
 ועם אתה יחד חדר באותו ישן בעלה
 על בחדר מיזרונים שני לנו ״יש אחיה.

 השני ועל אחי ישן אחד על הרצפה,
 הבית את עזב לא הוא נביל. עם ישנתי
הסבירה. לילה!" באותו

 יצא כאשר ורושפות. גדולות
 כי בהתרגשות נלי לו סיפרה הסניגור
 ״אבל המקרה. לליל אליבי יש לבעלה

 היה לילה באותו כי לי סיפר הוא
 עורר־ אמר עובד,״ הוא בה במיסעדה

 ראשון ליום התכוון ״הוא ויור. הדין
 אבל במיסעדה, היה באמת אז בלילה,
 אתי ישן הוא שני יום של בלילה
נלי. התעקשה בבית,״

 הסביר בשופטת," כעת תלוי ״הכל
 אותו, תזהה השופטת ״אם הסניגור, לה

 בעדו־ לספר תוכלי ואז מישפט, ייערך
 כי יודעת את אבל שלו, האליבי את תך

 בעל איננו בני־מישפחה של אליבי
 לה הסביר בבית־המישפט,״ חזק משקל

 הדבר כי לה אמר גם הוא הסניגור.
 מיסדר־ שבעת לכך לדאוג הוא החשוב
 גבוהים, גברים נראף ליד יוצבו הזיהוי

 לא שהוא כדי וערבים, בעלי־שפם
לזיהוי. קל יהיה ולא במיוחד יבלוט
 עורר־ עם דקות כמה שוחחה נלי

 הולכת היא כי אמרה ואחר־כך הדין
 לילות כמה ישנתי ״לא לישון. הביתה
שלי.״ הצרות בגלל

 48 אפילו בכלא ישב לא נדאף
 בן־ לשופטת נמסר כאשר מיד שעות.

 היא מטר, לשני קרוב גובהו כי עיתו
 כי למיסדר־זיהוי, טעם שאין אמרה
 אמנם היה מיטתה ליד שעמד הגבר
גבוה. כך כל לא אך מהממוצע, גבוה
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