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בעירו סינית הכי המסעדה
סיניות ויש סינית יש

 בעיר סינית הכי אולם
 היפה״מקאר הסינית היא
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לח״ל נורמפ תן

הורוסקופ _
 )26 מעמוד (המשך

 חדשות, לרכישות להתפתות ולא
 גם דחופות. או הכרחיות אינן אם
 סכום לחסוך השוורים הצליחו אם

 שישמרו רצוי הדעת, את שמניח
 תעמיד 1987 שנת היטב. עליו

נעי תמיד לא הפתעות, בפניהם
 יתכן חסכונות, להם יש אם מות.

 למטרות בהם להשתמש שיצטרכו
 בכל ידועות. אינן עדיין שהיום
 כשנה, עוד יימשך זה מצב מקרה,
 להירגע השוורים יוכלו מכן ולאחר

במצבם. משיפור וליהנות

מגורים •
ש אלא שקט, המצב זה בתחום
 להם מצפה ואוגוסט יולי בחודשים

 המזל בני יצטרכו לפתע הפתעה.
 ובל־ מוזרות עובדות בפני לעמוד

ל לחפש יצטרכו חלק תי־צפויות.
 ואחרים חדש מגורים מקום עצמם
ב שינויים לבצע ירצו, או יאלצו,
 כל את מחדש ולארגן עצמה דירה
 זה שינוי אולם המגורים. צורת
 בלי שיבוא ולמרות לטובה, יהיה
וכדאי. רצוי יהיה - מוקדמת הכנה

בריאות ♦
 £ להדאיג. צריך אינו זה תחום

 ? מבעיות שטובל מי יציב. די המצב
 כך עם להשלים יצטרך מסויימות

 לא חדשות בעיות אך השנה, גם
ה על יותר להקפיד כדאי צפויות.

נ קיימת השנה. שאוכלים מזון
 את ולשכוח הרטן את להתיר טייה

 נוטים המזל שבני מכיוון הגבולות.
שיקפי כדאי להשמנה, כלל בדרך

 בהנאות וימעיטו מתמיד יותר דו
 את יצמצמו לפחות או האכילה,

והעשי המתוקים הדברים כמות
בקלוריות. רים

קפקאי סיפור _
 )9 מעמוד (המשך
א היתה תוארים, עליו העתיר מימסד

בשב״כ. שלמה מונה
 את לבדוק להסכים לו שגרם מה
 נכבדי של העיוורת אמונתם היה התיק
הס הוא בבן־עדתם. הצ׳רקסית העדה

יותר. לא בתיק. לעיין כים
 כשעיין אצלו מתעורר החל הספק
 את ראיין כאשר קוחן, שהכין ברשימות

 חקירת־ בעת ההודאה לעומת נפסו.
 של בדבריו אותנטי משהו היה השב״כ,

הקודמת. ההודאה את שסתרו נפסו,
 הצבאי, לכלא לנסוע החליט הדר

הנ עם לקיים והתחיל נפסו, שהה שבו
פגישות. אשם

 כתוצאה בכלא עצמו מצא לא נפסו
מג לתיק מקורבים מחיסול־חשבונות.

 התקופה התקופה״. כ״קרבן אותו דירים
הביט ברצועת פיגועים תקופת היתה

בלבנון. חדאד סעד של חון
 דרום באד״ל(״איזור אז שירת גפסו
 מים־ — הרעה החלה מכאן לבנון״).

 מידע עליו סיפר מישהו באיזור. גשיו
 משיקולי לא — אותו שהחשיד
 של משיקולים שלא ודאי אך נקמנות,
 לידי חיש־קל הגיע המידע טוב־לב.
השב״ב.

 אי־ עם השופטים הסתדרו איך
 אנשי־השב״ב? גירסות שבין התיאום

 דובר זה קבע: לא שלהם פסק־הדין
 לקחו זאת תחת שקר. דובר זה אמת,
 אחרת מעדות חלק אחת, מעדות חלק

 המתאימים, הקטעים את ביחד ותפרו
להערכתם.

 העמודים, 200 לאורך קביעותיהם,
 מדוע הסבירו הם ביותר. מפותלות

מוביל. זה ולאן אחרת, ולא כך, סברו
 להתמודד צריך היה הדר עורר־הדין

 העיר־ הגשת לצורך אלה קביעות עם
 גם בכר. רק עסק רצופות שנתיים עור.

 תיק־ היווה ,1980 מאז השנים, בשאר
במישרדו. העיקרי התיק את נפסו

 להתמודד כיצד ראשו את שבר הדר
 שבערכאה השופטים קביעות עם

 עשרה מתוך אחד נימוק אם הראשונה.
 לאותה מגיעים היו האם — נכון אינו

 התיש־ שאר סמך על בלעדיו, המסקנה
עה?

 פני על השתרע הדר של עירעורו
 הגיש הוא כתובים. עמודים 1,200
 בעל־ טיעוניו את והשמיע בכתב, אותם

ובקצרה. פה

לבינה בינו •
 סוערות מאוד תקופות שלוש
 המזל. לבני השנה צפויות ומרגשות

 להם חשובה שהרומנטיקה שוורים
 דברים על לוותר מוכנים מאוד,
הם לאהבה הקשור בכל אך רבים,

 אינם שוווים
 שהם עו נוגעים

 מ׳ את מוצאים
 שהם מה או

באהבה מהנשים
 את מוצאים שהם עד נרגעים אינם

להו מחפשים. שהם מה את או מי
 28ה־ שבץ התקופה ילידי את ציא

 שונה שמצבם במאי, 2וה־ באפריל
 לנצל כדאי לאחרים השאר, משל

 17מה־ האלה: התקופות את היטב
 ספטמבר, וכן ביוני, ה-סג עד במאי

חוד באותם ונובמבר. אוקטובר
 אך מושכים. מאוד יהיו הם שים

 הזדמנויות להם יהיו זאת מלבד
הול בני-זוג לעצמם למצוא רבות
 מבני־ מרוצים שאינם לאלה מים.
ה את לסיים אפשרות תהיה זוגם

 חדשים, בקשרים ולהתחיל יחסים
 יותר. ושמחים קלילים בריאים,

קבו קשרים על להתעקש טעם אין
אי אם ומחייבים, רציניים עים,

 מאפשרת 1987 שנת מספקים. נם
נעי קלים, שונים, מיחסים ליהנות

מ איוורור ובלתי״מחייבים. מים
 ורק לשוורים, להם, נחוץ זה סוג

 מקשרים ליהנות שילמדו לאחר
רצי לקשרים להגיע יוכלו כאלה
 אך וארוכי־טווח. מחייבים ניים,
הבאה. בשנה רק יגיעו הם לכך

 השב״ב של הכוונת על היה לא נפסו
 הוא — להיפך רב. זמן — במעקב —

 החשדות העלאת אחרי מייד נעצר
נגדו.

 את עליו יקבל שלא שהצהיר הדר,
 של בצידקתו ישתכנע אם אלא התיק
בש בהדרגה. להשתכנע התחיל נפסו,

 הולך שזהו הבין לא עדיין זה מוקדם לב
הצ שהאיש ודאי ״תיק־חיים״. להיות

 התיק של פירסומו על חלם לא נוע
מאוחרים. בשלבים
 גדול מאמין תמים, איש נפסו,

 היה — אותם" ״מבין שאף בשילטונות,
 נכח לא הוא ההתרחשויות. מן מבודר

 מישפטו. של מסויימים בשלבים אף
 אינו שמשהו ויותר יותר השתכנע הדר

כשורה.
כשב שב״ב, אנשי מחמישה יותר
יוסי ראשם
 הדר, במישפט. העידו — גינוסר
 השב״ב, בעדויות שונות גירסות שקלט
 חובבני ניסיון כאן שנעשה חשד העלה

עדויות. לתיאום
שעות כאן עבד הדר של חוש־הריח

נוספות.

ס
 הרשעה

מחיר בבל
 לפני היה, שהשב״ב לזכור ש ^

 תהילתו. בשיא האוטובוס, פרשת
 כדי דמיון, ואף אומץ־לב, היה דרוש

זו, הילה על לערער
 בעל־מו־ ותיק חוקר גינוסר, נגד
 במיר קשות טענות הדר העלה ניטין,

 לא באחרונה, שפורסם למה בניגוד חד.
 טען הוא ראיות. בידוי שהיה הדר טען

 נפסו להרשעת להביא החליט שגינוסר
 לשקול צריך כשהיה גם מחיר, בכל

 בכלל נפסו את להעמיד אם מחדש
 החליט הסניגוריה, לטענת לרין.

 לו שהיו מבלי כך לעשות גינוסר
 בא הגירסות תיאום מוצדקות. סיבות

זו. החלטה בעיקבות
 בראשות המיוחד, הצבאי ביית־הדין

 של טענותיו את דחה שופטים, שלושה
 200 על המשתרע בפסק־רין הדר,

 פסק־הדיו גם כולל זאת בכל עמודים.
 אנשי־ של בעניינם סייגים כמה הזה

במישפט. שהעידו השב״ב,

 והיה 1986 במאי ניתן פסק־הדין
 בשנית. הדר את דחו השופטים קצרצר:

 נמחקה שנים שש בת עבודת״נמלים
שניות. כמה במחי

 ״טעיתם לשופטים: אז אמר נפסו
חמורה!" טעות

 לחשוב התחילו הדר של במישפחתו
 אשתו, התיק. לגבי דיבוק אחוז שהוא

 דרשה רופאה־פסיכיאטרית, הרצליה,
 גם כך בתיק. הקורה לגבי הסברים
ותירצה. רות בנותיו
 עבור עתק סכומי קיבל לא הדר
 אוספים היו נכבד־הכפר בתיק. ההגנה

 לביתו פעם מדי אותם ומביאים תרומות
בגני־יהודה.

 אליו צירף הוא ידיים. הרים לא הדר
 השניים קמר. אריה עורר־הדין את

לבג״ץ. פנייה שקלו
 התפוצצה העירעור הכנת כדי תוך

 לראשונה הרגיש הדר פרשת־השב״ב.
 הדון־ למילחמתו כלשהי אחיזה יש כי

קישוטית.
 בכנסת התקבל 1986 ביוני 25ב־

 לבקש ניתן שעל״פיו לחוק, התיקון
 לפני צבאי פסק־דין על לערער רישיון
 התיקון את ניצל הדר אזרחית. ערכאה

 העליון, בית־המישפט נשיא אל ופנה
שמגר. מאיר
הרא נקודת־המיפגש זו היתה לא
תפ את ירש הדר השניים. בין שונה
 ראשי, צבאי כפרקליט שמגר של קידו

לממ המישפטי כיועץ מונה כששמגר
.60ה־ שנות בסוף שלה,

מ שאחד אומרים, בעניין המצויים
 את לאשר בבואו שמגר, של שיקוליו
 בת־ עקשנותו היה לעירעור, הבקשה
 וההערכה בתיק, הדר של השנים

המישפטנים. שני בין ההדדית
 ההיכרות — זאת אנושית מיקריות

 ומיקריות — השניים בין האישית
 גינוסר יוסי של תמונתו פירסום נוספת,

 אולי מיסגרת), (ראה מיפלגתי בכנס
 שש זה המתגלגלת לפרשה, קץ יביאו
במיקריות, ושראשיתה שנים,

2590 הזה העולם40




