
הביטחוני והשבר נאילה
 )37 מעמוד (המשך

 הוא כי שבדקני הרופא של מקולו תי
כועס.

 וזימן אנגלית, עימי דיבר ״הרופא
למחרת.״ דחוף אותי

 בדיקת״דם עוברת איבראהים נאילה
על־קולי). ואולטרה־סאונד(סורק

 הבדיקות. תוצאות את מבקשת היא
נענית. אינה בקשתה

במדינה

 מוה־ אחמד לד״ר מתירה המישטרה
 רמאללה, של בית־היולדות מנהל טדי,

 לבית־ נלקחת היא נאילה. את לבדוק
נע שם ויקטוריה. אוגוסטה החולים

הרחם. של ביופסיה לה רכת

נאילה עצירה
כעס הרופא

 23 כי להדגיש, מבקש מוהטדי ד״ר
 לקבוע עליו יקשה ההפלה אחרי ימים

 בהריון, נאילה היתה אכן אם בוודאות
הרחם. מן רקמות בדיקת בעזרת גם

 ד״ר עם משוחח אף מוהטדי הד״ר
 המיש־ של המחוזי הרופא פנוש, אשר
 כי הודה מוהטדי, טוען כך פנוש, טרה.

 27.2ב־ מנאילה שנלקחה השתן דגימת
לבדיקת־מעבדה. נשלחה לא כלל

 באוגוסטה נמצאת שנאילה בזמן
 בבית־ה־ בירושלים, נערכת ויקטוריה,

 מסיבת־עיתונ־ אמריקן־קולוני, מלון
 חושפים וצמל לנגר זכות, ג׳מאל אים.
שמ מי לכל איבראהים של סיפורה את

לשמוע. עוניין
 מישטרת־ירוש־ דובר אומר בתגובה

 שנעשו, הבדיקות ״על־פי לוי: רפי לים,
 בהריון.״ היתה לא כלל שהגברת נראה
 שחלפו לשבועיים להתייחס סירב הוא
 לבין רפואית בדיקה לקיים ההוראה בין

ביצועה.

 את כואבים עייפים, ונאילה, ג׳מאל
 בבית־המע־ נפגשים שוב ההריון, אובדן

 יהיה מה לי: אמרה ״נאילה ג׳מאל: צר,
יה לא אף־פעם אולי שלנו? העתיר על
 גם לה: אמרתי ילדים. מלא בית לנו יה
 ואני ללדת יכולה לא שאת יתברר אם

 לא אז גם אבא, להיות יכול לא זה בגלל
אותך.״ אעזוב
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מים
לים הולכים הנחרים

 גשם של עצומה כמות
 חלרךהארי השגה. ירדה

מחדלים בגלל לריק, יתגזבז
 מן מבקשים הגשום החורף למרות

למח אחראי מי במים. לחסון־ האזרח
דל?

 שחונות, שנים שלוש אחרי הכינרת,
 בלי אמבטיה כמו נראתה היא שבסיומן

נ החרמון על גדותיה. על עולה פקק,
ה שלג. של מטרים 12מ־ יותר ערמו
 זיקני־ של העדויות בלי גם הזה, חורף
 אי־פ־ שנרשם ביותר הגשום הוא צפת,

בישראל. עם
הא המים שווים כמה היא: השאלה

 בהם? עושים מה הולכים? הם לאן לה?
עד שאין אומרים הכל, למרות ומדוע,

מים. די יין
הממו הכמות מיליארד. עשרה

 ארץ־יש־ על הניתכים המים, של צעת
 היא פרשת־המים, קו עברי משני ראל,
 מטרים מיליארד מחמישה יותר קצת

פ זה שחונות בשנים בשנה. מעוקבים
חות.

 כפולה: בכמות ישראל זוכה השנה
 של מעוקבים מטרים מיליארד עשרה

הניגרת. הכמות היא זאת מים.
 שני- — הזאת מהכמות גדול חלק

מתאדה. — בערך שלישים,
מיי באגירה הוא המים עם המאבק

הש האפשר. ככל גדולה כמות של דית
מיל משלושה יותר קצת ייאגרו נה

 כמות־מים — מעוקבים מטרים יארד
 היתה ואשר רולר, מיליארד חצי השווה
ה הצריכה לכיסוי גם להספיק אמורה
לכי וגם המדינה, של השוטפת שנתית

הרב־שנתי. הגירעון סוי
 מפעילי בידי אין כי יספיק, לא זה

שי טכנולוגיים, אמצעים משק־המים
 המים, כל של מהירה אגירה אפשרו

למ כדי מקורים, למאגרים והחדרתם
אידויים. את נוע

 שנה כל צורכת ישראל מים. כמה
 מטרים מיליארדי שני כמעט של כמות

 מי״גש־ הם מרביתם מים. של מעוקבים
 מי־ וממאגרי מהכינרת הנשאבים מים

התהום.
 הם מעוקבים מטרים מיליון 100 רק

מטוהרים. מי־ביוב
 560 שנה כל שואבים הכינרת מתוך

 ה־ שני מתוך מעוקבים. מטרים מיליון
 מי־הת־ (מינשאי הגדולים אקוויפרים

במור אקוויפר־ירקון־תנינים — הרם)
 ואק־ הרי־שומרון, של המערביים דות

ובעו החוף, מישור לאורך וויפר־החוף,
 נציבות־ה־ מתירה מטרים, 25 של מק
 מיליון 610 של שנתית שאיבה מים

מעוקבים. מטרים
מ נשאבת ישראל של יתרת־המים

 רחבי בכל קטנים, אקוויפרים עשרות
המדינה.

המשי השחונות, האחרונות, בשנים
 של רגילות כמויות לשאוב ישראל כה

 בצורה סוכנו מי־התהום ומאגרי מים,
 וביתרן הומלח, מהבארות חלק חמורה.

הוו הנזק היקף את עדיין יודעים אין
שנגרם. דאי

 מיליארד הוא במים הגירעון סר־כל
מ של מעוקבים מטרים מיליון 200ו־

ים.
צו ישראל שאם מורה פשוט חשבון

ני והשנה מיליארד, שני שנה כל רכת
אפ מיליארד, משלושה יותר לאגור תן

 סי־ כל עם אחת, במכה לגמור, היה שר
פורי־המים.

 לדאוג אמורה שהיתה נציבות־המים,
כר הסיבה, במשימה. תעמוד לא לכך,
 תיכנונית, גם תקציבית, גם היא גיל,

בסדר.״ ״יהיה ישראלית. — ובעיקר
 פועלת בישראל המים. נציבות
שנח המים, חוק מכוח נציבות־המים

 הזה, הגוף בידי נותן הוא בכנסת. קק
לח הזכות את לשר־החקלאות, הכפוף

הכו השמירה ואת רשיונות־קידוח, לק
בישראל. מקורות״המים על ללת

ה את המקצה גם היא נציבות־המים
 האמורה והיא השונים, למיגזרים מים

במדינה. הנוזלים לעתודות לדאוג

נחמקין שר־חקלאות
שאינם לדגים קוב מיליוני

 עושה האוצר, בידי לחוצה כשהיא
י מיטב יכולתה. כמיטב נציבות־המים

קדח בשאיבה מתבטא השנה, כולתה,
בצי הזרמתם מהכינרת, מים של תנית
 לשאיבה, בדרו־כלל המשמשים נורות

 בארות־ה־ אלפי ארבעת דרך והחדרתם,
מי־התהום. למאגרי בישראל, מים

 נציבות־ תיאלץ ספורים ימים בעוד
 פתיחת על להורות הנראה, ככל המים,

 מעוקבים מטרים ומיליוני סכר־דגניה,
 אין שבים־המלח. לדגים יזרמו מים של

רבי משאבה גם ואין בים־המלח, דגים
הכ על להתגבר שתוכל בכינרת, עית

השנה. שירדו הברוכות מויות
 לשר־החק־ הכפוף גוף היא הנציבות

ב וגם בן־מושב, נחמקין, אריה לאות,
 הם צמח. ישי בן־מושב, עומד ראשה
המים. מקצי
 לשני זקוקה ישראל הנחלים. כל

 כל מים של מעוקבים מטרים מיליארדי
החק לשדות זורמים מהמים 7591 שנה.

 הגדול, ברובה היא, החקלאות לאים.
והמושב. הקיבוץ בידי

 ב־ משתמשת העירונית האוכלוסיה
 והתע־ מעוקבים, מטרים מיליון 400
 מוכרת לחקלאים מיליון. 100ב־ שיה

ה ביותר הגדולה החברה — מקורות
 מעוקב מטר — בישראל מים מפיקה

 עצמה לה סנט. 10 של במחיר מים של
 סנט. 15 מעוקב מטר אותו הפקת עולה

 המים באמצעות מסובסדת, החקלאות
בשנה. דולר מיליון 70ב־ בלבד,

 ע־ במחיר המים נמכרים לתעשיה
ה ולרשות לקוב, סנט 15 לות־ההפקה,

 מים של מעוקב מטר נמכר מקומית
למש אותו מוכרת הרשות סנט. 20ב״

 40 כפול, כמעט במחיר העירוני תמש
 הדבר הוא הסיבסוד לא אבל לקוב. סנט

 זו, גשומה בשנה העירוני את המרגיז
לחיסכון. הדרישה אלא

הג בחורף גם הסוכה. מיטריה
 נצי- ממשיכה ישראל, על העובר שום

 העירוני המיגזר אל ופונה בות־המים
 ובהן יקרות, מודעות לחסוך. בדרישה
מת מי־גשם, האוגרת הפוכה מיטריה
 תח־ ועל במגזינים, בעיתונים, פרסמות

הזה. בחורף גם חסוך נות־האוטובוס.
 הרוחץ הישראלי של נקיפות־הלב

 היו בצינור דווקא שלו המכונית את
 שכל נזכר היה אילו מייד, עוברות

 ארבעה כולה, העירונית האוכלוסיה
צר לכל משתמשת בני־אדם, מיליון

 ול־ לגינה ולאמבטיות, למיקלחות כיה,
 400 של בכמות אגם, יעקב של מיזרקה
 בלבד. מים מעוקבים מטרים מיליון

כ שהם מעוקבים, מטרים מיליון 400

 ענף שצורך לכמות בדיוק, זהה, מות
מיי איננו שאף ענף בלבד, אחד חקלאי

 שנה בכל הצורך הזה, הענף אוכל. צר
 ע־ הוא השנתי, מהגירעון כפולה כמות

נף־הכותנה.
 יזרימו הלבנים, השדות אל לשם,

במיטריה. יאגור שהאזרח המים את

צה״ל
מאסר דחה ץ בג

 רוציכ אגשי-מילואיס עשרות
 בעיקבות לבג״ץ, לפגות

 התיקון על־סמך עתירה
הצבאי להדק

במיש־ נערכה הצבאית הפרקליטות
 אנשי- פניות של גל לנוכח מרץ נה

 הגל לצדק. הגבוה לבית־הדין מילואים
יג העיתונאי של עתירתו בעיקבות בא
 את לבטל ביקש שבו לבג״ץ, לביב אל

באמ שעתר לביב, נגדו. צו־המילואים
 טען ברדוגו, עורך־הדיףאברהם צעות

חוקי. אינו שקיבל צו־המילואים כי
צו־הקרי־ את לביב שקיבל מהרגע

 מסע־הר־ התחיל לשרות־מילואים, אה
 לבית־ה־ פניות שלוש שכלל פתקות
 נדון שבו צבאי מישפט העליון, מישפט

שנד ועירעור בפועל מחבוש ימי 20ל־
במילואים. לביב משרת כרגע חה.

הראשו בעתירה מהרופא. פתק
 תיקון על ברדוגו עורך־הדין הסתמך נה

 לקרוא האוסר הצבאי, השיפוט לחוק
העו לתקופה פעיל, לשרות־מילואים

 39 מעל שגילו אדם יום, 21 על לה
 את ומעלה. רב״ט בדרגת והוא שנים,

 דובר הנגבי, חיים גילה לחוק התיקון
 בכנסת. לשלום המתקדמת הרשימה■

 צו־ביניים הוציא העליון בית־המישפט
ש ללביב, לקרוא שלא לצה״ל המורה

 לתקופה למילואים שנים, 49 בן הוא
יום. 21 על העולה

 להתייחס סירבו לביב של ביחידתו
הפ למישרדי ברדוגו כשהתקשר לצו.

צ שלביב לו נאמר הצבאית, רקליטות
 זה וכי לשרות־מילואים, להתייצב ריך
 לתקן סירבו אך יום, 21 על יעלה לא
צו״הקריאה. את

 שוב ולביב ברדוגו עיינו בינתיים
 מי כי האומר סעיף וגילו הצבאי, בחוק

 לשרות- ייקרא לא שנים 44 לו שמלאו
 בתקנות הג״א. במיסגרת אלא מילואים

 מיקצו־ רשימת יש לסעיף שר־הביטחון
 החוק, של הכלל מן יוצאים שהם עות
שהוא לביב, של הצבאי מיקצועו אך

 נולדה כך זו. ברשימה נכלל לא סייר,
 אותה שגם לבג״ץ, השניה העתירה

 בייסקי, משה השופט ברדוגו. הגיש
 ־■י ביקש ובו צו״ביניים, נתן בבקשה, שדן

 יועבר לא מדוע ולנמק לבוא מצה״ל
להג״א. לביב

הצב הפרקליטות איימה בינתיים
 מייד יתייצב לא שאם לביב על אית

ל כנפקד. יוכרז הוא לשרות־מילואים,
בי התייצב למישכב, ונפל שחלה ביב,

 לו המורה מרופא, פתק כשבידו חידתו
אח ימים. שיבעה במשך במיטה לשכב

 הודיע ארוכה, והמתנה רבות תלאות רי
לש חוזר הוא כי בכתב למפקדיו לביב

בביתו. כב
בי שוב התייצב ימים שיבעה אחרי

נפ בגלל צבאי למישפט והוזמן חידה,
 בית־ בפני להישפט ביקש הוא קדות.

נש הוא נדחתה. בקשתו אך צבאי, דין
 מ־ בפועל מחבוש ימי 20ל־ ונדון פט

 1 ונשלח לערער ביקש לביב הרגע. אותו
 אך עירער, הוא יותר. בכיר למפקד

נדחה. עירעורו
 נולדה כך לדיון. ממתינים

 היה הפעם לבג״ץ. השלישית העתירה
 ובצו־ בצו־הביניים ברק. אהרון השופט

 את דחה הוא השופט שנתן על־תנאי
 על שהוטל גזר־דין־המאסר ביצוע
 בית־ לפני העניין לבירור עד לביב

 לנמק מצה״ל וביקש העליון, המישפט
 — בית־דין בפני לביב יישפט לא מדוע
צבאי.

 ל־ נימוקיו את למסור אמור צה״ל
 י 20ב־ החל יום, 30 בתוך בית־המישפט

בחודש.
 בצהריים. השישי ביום ניתן זה צו
 את מינה העליון בית״המישפט פקיד
ע והטיל בית־המישפט, לשליח לביב

ה הבסיס. למפקד הצו את למסור ליו
סי סופר, שמואל אלוף־מישנה מפקד,

ארו המתנה אחרי הצו. על לחתום רב
״ במקומו. ראש־לישכתו חתם כה,

 גרמו לבג״ץ, שהוגשו אלה, עתירות
בבק לפנות אנשי־מילואים לעשרות

 מהם רבים לבית־המישפט. דומות שות
 בר־ עורך־הדין של למישרדו פנו אף

שייצגם. בבקשה דוגו,
מ בקשות כשמוגשות בדרך־כלל,

לצדק, הגבוה לבית־המישפט זה סוג

ברדוגו פרקליט
מפרסמים? אין מדוע

 אחד צד במעמד צווי־ביניים ניתנים
 את להביא נדרש השני כשהצד בלבד,

 לאור מסויים. פרק־זמן בתוך נימוקיו
הפרק ביקשה לביב, עם שקרה מה

 העליון מבית־המישפט הצבאית ליטות
 עתירה של מיקרה בכל לה להודיע

 מיוחד צבאי פרקליט נשלח ואז כזאת,
במקום. בו לענות כדי

שית לדיון הכל ממתינים בינתיים
שתה ולהחלטה בבית־המישפט, קיים

שרות־מילואים. לגבי תקדים ווה
 הע־ על דיווחה היומית העיתונות

 ה־ אחרי ימים וכמה הראשונה, תירה
 דובר־צ־ של תגובתו הופיעה פירסום

 שינוי כל אין בינתיים כי שהודיע ה״ל,
ה לשרות־מילואים. הקריאה במדיניות

 בכלי- דווחו לא כבר הבאות עתירות
 מחיילי־המילואים ורבים התיקשורת,

ש כדי במכוון, נעשה הדבר כי סבורים
נוספות. לעתירות לגרום לא
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