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 תפקיד של פופולארי הפחות בחלק
 מניעת — לממשלה המישפטי היועץ
 מסמכויותיה. הממשלה של חריגה
 בעיצומה לו כשנודע כך, בשל דווקא

 שרותיו את שכר שר כי כהונתו, של
 השר על אסר — פרטי עורן־דין של

 בדעתו, להתחשב או לפרקליט לשלם
 שהדבר והבהיר התנצל השר כי אם

בתום־לב. נעשה
 היה בפרשת־השב״ב זאת, לעומת
 זמיר, של דעתו על כספי של תיפקודו

 משך על ויכוח ביניהם התנהל כי אם
 זמיר. של בידיעתו היה זה שבו הזמן
 גם בהתנדבות פעל שכספי לציין (יש

פולארד.) בפרשת וגם בפרשת־השב״ב
 כס את זמיר עזב מאז חלפה שנה רק
 צריך ואם לממשלה, המישפטי היועץ
 במימדי שחל השינוי עיקר את לסכם

 שם היבש. בחוק לעיין כדאי זה, תפקיד
 הכללית. התביעה כראש היועץ מוגדר

אלא בחול״ מעוגל לא השאר

.זמיר לשעבר יועץ
העמדות לא דלף, התוכן

ב והילכי-הרוח ביחסי־הבוחות
ציבור.

 ״יועץ זמיר: אמר כלשהי בהזדמנות
 לפעול יכול אינו לממשלה מישפטי

הציבור.״ מצד והערכה כבוד ללא
 מוסד זכה זמיר של לתקופתו עד
 של בתקופתו זאת. בהערכה היועץ

 פרשת־השב״ב אומנם דלפה זמיר
 אך השרות) מתוך לתיקשורת(כנראה,

 דלפו ולא הדיונים, תוכן דלף לא
 שאירע כפי השונים, הצדדים עמדות

בפרשת־נאפסו. באחרונה
 האחרונים בחודשים השתבש משהו
 אוי ״סחבת״ כמו מושגים במערכת.
רצינותה. על העיבו ״פטפטת״

 האופנה, צו פי על זאת, לתלות אין
 אלא הנוכחי, היועץ של באישיותו

 או הכנה כל ללא הוצנח שאליו במצב
לכר. אותו שיכשירו ניסיון,

שהת לידידים הסביר זמיר
 בתפקידו ולכהן להמשיך עקש
 בשב׳׳ב, הטיפול את לסיים כדי

 הוגן זה יהיה שלא שסבר מכיוון
 בלתי־מנוסה יועץ לשום להניח

ומ שנוצרה, בדייסה לשקוע
לכו יותר שקשה שחשב כיוון

 תפקידו את המסיים יועץ פף
 כך, דרכו. בתחילת יועץ מאשר

המ את העריך באחרונה, סיפר
 פו־ נאספו, פרשות לפני צב

 ,א פרק החנינות איראן, לארד,
ב׳. פרה וההגינות

להאמין. קשה מאז, חלפה שנה רק
30

 (משמאל) סוויו נסקו; השופטים
ח הילדה את אנס  ואחו־נו 8ה־ נ
מטו 5ם בעומק לבאו אותה זוק

 בו־ בכל כמו .1986 ן׳-בינואר, ס
6 , ה בדוי. (שם נוזהה יצאה קר, >0

 8ה־ בת לפרסום) נאסר האמיתי שם
 ליד המישפחה, של הפרות את לרעות

רחו ליד מושב־חבצלת, של המיזבלה
 התמקם, הגדולה למיזבלה קרוב בות.

בדווי. מאהל אחדות, שנים זה
ב עבדו הבוגרות והנשים הגברים

 הילדים רק הקרובים. היהודיים ישובים
 אחיותיה בשעות־הבוקר. במאהל נותרו

 עסוקות היו נוזהה של הבוגרות
 השנה זו נשלחה, והיא בעבודות־הבית,

הפרות. את לרעות הראשונה,
 באר נמצאת המיזבלה שליד בוואדי

 הבאר את בשימוש. שאינה ישנה,
מד שעשר אטום, מיבנה־בטון מכסה
ומוז עזוב המקום לגגו. מובילות רגות

 כתובות עטורים קירות־המיבנה נח,
וציורים. רבות

 גדול, חור נפער הקירות באחד
אדם. של כניסתו בקלות המאפשר

 מטרים. 50 הוא הבאר של עומקה
 תחתיתה. אל מוביל מברזל פנימי סולם

 הבאר כי ידעו הסביבה תושבי כל
ילדי אליה. להתקרב ומסוכן עמוקה,

 בהלימה, הביט הוא גבר. עמד נוזהה
אליו. לבוא בידו לה ואותת
חלי כל־כן־ נבהלה מדוע ברור לא

מה ברחה היא אבל הזר. מהגבר מה
 מאוד, מבוהלת והגיעה, שלה, אוהל

 סיפרה היא נוזהה. מישפחת של לאוהל
 אחיותיה הזר. הגבר על בפחד לאחיות

 ליד אותה לחפש מיהרו נוזהה של
 עמדו הפרות אבל ובמיזבלה, הבאר
 בשום נראתה לא נוזהה באחו. לבדן

מקום.

 באוהל המתגוררת הדודות חת
 לאחיות סיפרה לבאר, יותר סמוך

 שעמדה תפוז, בצבע משאית ראתה כי
 כי אמרה היא המיזבלה. ליד בבוקר

 הבא המשאית, נהג את מכירה היא
 נחושת פסולת לאסוף קרובות לעיתים

עזה. תושב צעיר, ערבי והוא במיזבלה,
 האחיות של הראשונה מחשבתן

 נוזהה. את חטף נהג־המשאית כי היתה
שמעו לחפש המשיכו כאשר אבל

חנאך !תחתית
 למיבנה להיכנס שלא נזהרו הבדווים
הנטוש.

 המוביל במישעול דילגה נוזהה
ול למיזבלה מישפחתה של מהאוהל

חלי של האוהל ליד עברה בררו באר.
 שחורת- ,10 בת בדווית אל־עביד, מה

 בבני־מישפחתה, הצעירה חלימה, עור.
ועס באוהל, לבדה בוקר באותו היתה

ביש ניקתה, היא בעבודות־הבית. קה
 מדורה להדליק כדי לחצר ויצאה לה

 עמדה כאשר לכביסה. מים ולהרתיח
 ליד יושבת נוזהה את ראתה בחצר,
ליד בחול. במקל ומציירת הבאר מיבנה

 הן הבאר. מתחתית עמומה יללה לפתע
 המלאה הבאר, ובתחתית פנימה, הציצו

 בקושי הבחינו ואשפה, בפיגרי־חיות
 מחוסרת־הב־ ששכבה הקטנה, בילדה

רה.
 את לחלץ כדי שהוזעקו הכבאים,

למע לרדת חששו מהבאר, הילדה
 היה הבאר בתחתית האוויר מקים•
 מגופות רעילים בגאזים ומלא דחוס

 במשך לשם שנזרקו והאשפה החיות
השנים.
 אורי הד״ר ואמיץ, צעיר רופא

שם הוא לבאר. לרדת התנדב אלחלאל,

 בסולם וירד חמצן בלון כתפיו על
 קשר הוא לילדה. שהגיע עד הפנימי

 ועלה, בחבל, שהורדה לאלונקה אותה
אחריו. האלונקה את מושך כשהוא
 חיה תצא הילדה כי האמין לא איש
 יבבה, היא אולם כזה. לעומק מנפילה

 כדי אותה, הפשיטו הרופאים זע. וגופה
 מה ולברר ראשונה עזרה לה להגיש

 נורא. דבר גילו ואז לה, שנגרם הנזק
 בעמוד־ שברים מלבד כי הבחינו הם

 מהנפילה שנגרמו ובצלעות, השידרה
 הילדה של איברי־המין היו לתהום,

את אנס מישהו לגמרי. מרוטשים

 במישפט. העידו הילדה של אחיותיה כל המישפט.
 והסניגור רגייניאנו, קלרה התובעת, עומדת לידה
נית״המישפט. בטיסדרון משוחחים קנטי, יעקב

 הילדה של קרובתהנפשות
ל־ במיטפחת הפצועה,

בבית״ להעיד תיקרא בו לרגע חיכתה ■זשה,

 מעשה־סדום בה ועשה הקטנה הילדה
לבאר. אותה שזרק לפני מזעזע

פלי למעשה החשד התעורר כאשר
 ״< מפיה ורשמה המישטרה, הוזעקה לי,
 ממיס־ ספרות שלוש עדת״ראייה של
 שהיתה הכתומה, המשאית של פרה

 הוקמו לעזה בדרך הבאר. ליד בבוקר
 והשוטרים מחסומים, בוקר באותו עוד

המשאית. את חיפשו
 למחסום הגיע בערב 6 בשעה
 תושב סוויר, גמאל הכתומה במכוניתו

 סוויר, ילדים. לשישה אב ,32 בן עזה,
 .* יוקדות עיניים בעל ממוצע־קומה, גבר

במ בו נעצר מסולסל, שחור ושיער
קום.

 הועבר והוא לבדיקה נלקחו בגדיו
רחובות. במישטרת לחקירה

 קשר כל הכחיש הראשונים ביומיים
 באותו היה כי הכחיש אף למיקרה,

 אחרי רק הבדווים. של במיזבלה בוקר
 שופט־ לפני כבר כשהובא יומיים,
 מדבר החל מעצרו, להארכת שלום
 בבוקר, במיזבלה היו אומנם כי וסיפר

אליה. ונמשך היפה הילדה את ראה
 לורן!״ לסופיה דומה היתה ״היא

 הפ־ אליה, ניגש לכן לחוקרים. סיפר
 ׳* וגם מעשה־סדום בה עשה אותה, שיט
 התלבשה היא אחר־כך אותה. אנס

 הטיל ואז וחצאית, במיכנסיים בעצמה
הבאר. לתוך אותה

עצי 4*
עוייגת ^

 במישטרה הודאתו מחרת ^
 עורך־הדין את מישפחתו שכרה /

 על שיגן כדי מרחובות, קנטי יעקב
 המיש־ בידי היו כבר שאז אלא סוויר.

 קלרה והתובעת, מלאות, הודאות טרה
 כתב־ סוויר נגד הגישה רג׳יניאנו,

קטינה, באינוס אותו המאשים אישום,


