
מדיניות
דאוייב שרות

 עתה עומדת ממשלת-ישראל
 שרגאי של המחגה בראש
 לקשור המבקשים ישראל,

לדרום־אפריקה ישראל את
 ישראל. את היכה מוזר עיוורון

 בכל בסנוורים הוכחה מדינת־היהודים
 של הפאשיסטית לרפובליקה הנוגע

דרום־אפריקה.
 — חלקיו כל על הרחב בעולם

 העולם המערב, של הראשון העולם
 והעולם הקומוניסטי הגוש של השני

 יש — אפרו־אסיה של השלישי
 המדינה לגבי גמורה תמימות־דעים

 דרום־ השחורה. היבשת בקצה הלבנה
 המקום באותו כיום עומדת אפריקה

 50 לפני הנאצית גרמניה עמדה שבו
שנה.

 מאוסה. מדינה היא דרום־אפריקה
על ויכוח יש אותה. מתעב כולו העולם

 שבו ויכוח — בה לטפל הטובה הצורה
 צביעות, של רבות נימות מעורבבות
 זה ויכוח אך והעמרת־פנים. התחמקות

 כל של המתקדמת לשיכבה נוגע אינו
 התיקשורת, האינטליגנציה, העמים,

 יש שם דעת־הקהל. מעצבי אנשי־דת,
 ניו־יורק בין גמורה אחידות־דעות

 דרום־ ולוסאקה: סטוקהולם ומוסקווה,
 ניבזית, גיזענית מדינה היא אפריקה

הרע. סמל העולם, של המצורעת
 שארית־הפלי־ מדינת ישראל, ורק

 הקונסנזוס מן לחלוטין מתעלמת טה,
 טירוף בה אחז כאילו הזה. העולמי
 בחברת להימצא מתעקשת היא משונה,
 גם להטביע וכך — המצורעת המדינה

חותם. אותו את עצמה על
ישר כל לגיזעגים. סולידריות

בפו להשתתף כדי לחו״ל היוצא אלי
 או ימני — כלשהו בינלאומי רום

 לומד — מיקצועי או פוליטי שמאלי,
 ישראל־דרום־ המשוואה כי חיש־מהר
 בכל האווירה את מרעילה אפריקה

 מישוואה מטפחים ישראל אויבי מקום.
 מתגוננים ישראל ידידי בכוונה, זו

 תוהה, הציבור מרבית נואשות, מפניה
אמת. בה שיש בהדרגה ומשתכנע

 כאחוזת־דיבוק, ממשלת־ישראל,
 אויבי של המחנה בראש עומדת

 שעות 24 במרץ, עובדת היא ישראל.
 ותחמושת נשק לספק כדי ביממה,
המדינה. לשונאי

 מתחת זו חרושת הוציאה השבוע
 כלי־נשק של חדשה סידרה לידיה

ישראל: לאויבי
דרום־אפרי־ של שר־החוץ סגן •

 עם ולהיפגש בישראל לבקר אמור קה
 שכל בשעה וזאת — אישי־שילטון

 ביקורים על איסור הטיל הנאור העולם
כאלה.
 חשובה ישראלית תיזמורת •

 בדרום־ לסיור־הופעות לצאת עומדת
 ״בקשה של השקוף בתירוץ אפריקה,

היהודית״. הקהילה מצד
 מדרום־אפ־ גיזעניות להקות •
 הא־ עקרונות על המבוססות ריקה,

 בפסטיבל להשתתף הוזמנו פארטהייד,
ומק לבנה מקהלה ביניהן: בישראל.

שחורים. קוויזלינגים של הלה

במדינה
 ממשלת־ישראל, כי לחלוטין ברור
 שימ־ המדופלם הסוציאליסט בהנהגת

הסו האינטרנציונל סגן־נשיא פרס, עון
היח את בשקידה מטפחת ציאליסטי,

 החרם את ושוברת מדינת־הגזע עם סים
 ראש־הממשלה לכך דוחף העולמי.

 שמיר, יצחק שר־החוץ הבא־בקרוב,
 סולידריות בליבו ספק בלי 'המרגיש
לאחים־לאומנים. עמוקה
 נימוקי־ כל כזה, תהומי טימטום מול
 נימוקי־מוסר על לדבר שלא — ההגיון

חסרי־אונים. הם —

בג״ץ
השקדיה

שקד, מיכל
 בבג״ץ שהופיעה הפרקליטה

 לאגשי-השב״ם, החגיגות נגד
מיוחד טיפוס היא

ששמע מי אמר מבריקה:״ ״הופעה

 נגד בבג״ץ מופיעה שקד מיכל את
 בכך היתה לא לאנשי־השב״ב. החנינה
 הפרקליטה את שמכיר למי הפתעה
־השיער. קצוצת

 בלתי־שיגר־ דמות היא שקד מיכל
 בישראל. המישפטית בקהילה תית
 למישפ־ בפקולטה לימודיה בזמן כבר
 היא מיכל. התבלטה בירושלים טים

 חוברת־ההרצאות את לערוך נבחרה
 שניאור פרופסור של בריני־עונשין

הפ של המבריק הגאון פלר, זלמן
 להעלות קל תפקיד זה היה לא קולטה.

 הדקיבדכשערה ניסוחיו את הכתב על
זאת. עשתה מיכל אבל הפרופסור, של

 מיכל עבדה לימודיה סיום אחרי
והתמחתה בנציבות־המדינה זמן־מה

שקד פרקליטה
התפטרה השופטת

 שנים, שבע לפני בדיני־עבודה. שם
 שביתת־הפרקליטים החלה כאשר

 זו-מיכל היתה שכרם, על ומאבקם
מעבי המדינה, מטעם נגדם שהופיעה

 בית״הדין לפני הפרקליטים, של דתם
 מיכל עברה זמן־מה אחרי אבל לעבודה.

 לפרקליטות־המדי־ מנציבות־המדינה
 בעצמה והפכה הבנ״צים, במחלקת נה,

בוועד־הפרקליטים. נלהבת לעסקנית

 אז המיתרס. של השני בצד ניצבה אז
 הפרקליטים בשם בטלוויזיה הופיעה

רבה. בהערכה וזכתה השובתים,
 שלוש לפני הכס. על שיעמום

 את מיצתה כי מיכל החליטה שנים
 והחליטה בפרקליטות, בעבודתה עצמה
 להשיג קל דבר זה אין לשפיטה. לעבור
 מישפ־ הרבה כשופט־שלום. תפקיד

המ המקומות מיספר על נאבקים טנים
 זוכים מעטים ורק בשפיטה, צומצמים

 כשו־ מיכל מונתה שנתיים לפני בכך.
בתל־אביב. פטת־שלום

 הועסקה מתחילה כשופטת־שלום
 אחרי כי לה הובטח כשופטת־מקומית.

 רגילים בתיקים לדון תעבור קצר זמן
 הזמן אולם בית־מישפט־השלום, של

 קויימה. לא וההבטחה מאוד, התארך
 מצאה עדיין ומיכל שנה, עברה כאשר

עבריי בחריגות־בניה, דנה עצמה את
 ובעלי המידרכה על אשפה ששפכו נים

 את לעשות להם שהתירו כלבים
 על לוותר החליטה בפומבי, צרכיהם

 לעצמה ולמצוא שבשפיטה הכבוד
 לטמפרמנט יותר המתאימה עבודה
המ מעבודתה התפטרה היא שלה.

כשופטת־שלום. שעממת
 מישפ־ רבים. הפתיעה התפטרותה

 תפקיד על שנים הנלחמים טנים
 של כזה מהלך להבין יכלו לא שיפוטי

 שהכיר מי אבל בתפקיד. זכה שכבר מי
 בכל הולכת היא הופתע. לא מיכל את

הסוף. עד דבר
 שבה בתקופה מוצדקת. בחירה

 עורך־ החל מהשפיטה, מיכל פרשה
 האפשרות את לברר קירש מיכה הדין

 בתל־ הירושלמי למישרדו סניף לפתוח
 מחוז־ פרקליט בזמנו היה קירש אביב.

 בעבודתה גם מיכל את והכיר ירושלים,
 לזכויות במילחמתה וגם כפרקליטה

 לעבוד לה הציע הוא הפרקליטים.
 עברה מיכל בתל־אביב. במישרדו
 ולאחרונה בכיכר־המדינה, למישרד

 שגילתה האשה קוו, מיה את ייצגה
מע ושפוטרה בתנובה פרשת־שחיתות

מכך. כתוצאה בודתה
 למיש־ המרצים 12 החליטו כאשר

 לבג״ץ, לעתירה הם גם להצטרף פטים
 עורך־דין חיפשו פרשת־השב״ב, בעניין

 כמה ביניהם נמצאים אומנם מתאים.
 בשטח ביותר המבריקים מהמוחות
 לא מהם איש אולם בארץ, המישפט

 ויש בבית־המישפט, לאחרונה הופיע
 נזקקו לכן מעולם. שם הופיעו שלא

 מאוניברסיטת- המרצים לעורך־דין.
הע והוא קירש, למיכה פנו ירושלים

 היא שקד. מיכל לידי הטיפול את ביר
 בצד בהופיעה בחירתה, את הצדיקה

זיכרוני. אמנון כמו מנוסים מישפטנים

פשעים
שוד שר אנטומיה

 יהלומים מחפשים הם
למוצאם היכן ויודעים

 היחידה של המודיעין מחלק אנשי
 תל־אביב מחוז במישטרת המרכזית
 1986 ראשית מאז הראש. את שוברים

 מיקרים עשרה תל־אביב באזור ארעו
 השודדים של שללם יהלומים. שוד של

שי דולר. מיליון משני ביותר הסתכם
 המיש־ שנקטה מתוחכמות חקירה טות

 סמויים סוכנים השתלת כמו טרה,
נכשלו. במילטשות,

 ניגנבו והפריצה השוד מעשי בכל
 בינוני בגודל מעובדים לא יהלומים

 רק למכור אפשר כזו סחורה וגדול.
היה אותה. שילטשו מיקצוע לבעלי
 רק להגיע יכולים השדודים לומים
 או בחו״ל לסוחר יעדים: משני לאחד

 מהשודדים שתקנה בארץ למלטשה
 היא שלישית אפשרות שללם. את

 ה״מארגן" מלטשה בעל של תסריט
 גובה כך ואחר עצמו, של במלטשה שוד
 עם נשאר וגם הביטוח, דמי את

היהלומים.
 ה- בתיקי מחכים. מצוקה אות
 מעשי־שוד בין הפרדה יש מישטרה

 הבאים המיקרים ניתוח ומעשי־פריצה.
 את העלה חדשים מספר לפני שארעו

)16 בעמוד (המשך

 מיפלגת־העבודה, לישכת ברי ךץ
 חמישי ביום לישיבה (שהתכנסו (

 הירקון ברחוב בבית־המיפלגה שעבר
 הגבוה, המוראל את איבדו בתל־אביב,

 חודש־חוד- לפני עד אותם שאיפיין
שיים.
 והערצה מופגן עצמי ביטחון עוך לא

שהצ פרס, לשימעון בלתי־מוסתרת
 לא הידיעה, בהא הלאומי כמנהיג טיין
המסוכסך. בליכוד גלוי זילזול עוד

 ידע ולא הפרצופים את שראה מי
 היה יכול — ההתכנסות עילת את

שכונ בישיבת־אבל, מדובר כי לחשוב
חשוב. מישהו להספיד סה

מוקדי
משבי

 סעיף רשום היה סדר־היום *¥ל
הת אולם השב״כ. פרשת אחד:̂ 

 — הדיון לעריכת פרס של נגדותו
 יכול שפרס כמה עד נחרצת, שהיתה
 את בספק העמידה — נחרץ להיות
הדיון. קיום

 הישיבה פתיחת לפני ספורות דקות
 המיפלגה, מזכ״ל ממלא־מקום נועד
 על אותו העמיד פרס, עם חריש, מיכה

 על תתעקש אם והזהירו: המצב חומרת
 עוד יוכלו לא החברים הדיון, ביטול

הפה. את ויפתחו להבליג
 נערוך פשרה: מייד הציע נבהל, פרס

 . בתחילת ואז, בו. נכריע לא אבל דיון,
 רשות־הדיבור את פרס ביקש הישיבה,
 מתנהל עוד כל כי לנוכחים והסביר

 ואין הדיון את לקיים אין בבג״ץ, דיון
החלטות. לקבל

 הציע שלום אפרים חבר־הכנסת
 ראש־ דיון. לקיים שלא ללישכה

 אף־על־פי בעמדתו, צידד הממשלה
 ואף הדיון, לעריכת לכן קודם שהסכים

 התמרמרו חברים רב. בלהט בה תמך
 20 נגד 21 של ברוב הצבעה. וביקשו
 1 הצעה הועלתה ואז דיון. לקיים הוחלט
^ הצבעה חוזרת, הצבעה לקיים ת. מי  ש
 לתביעה. הצטרף הממשלה ראש

 על מכל יותר העידו ההצבעה תוצאות
בעד. 23 נגד, 17 פרס. של מצבו

מצומצם, בפורום מיפלגתי, במוסד


