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ערביה.) ילדה הרג לגבי ראיות העלמת

ח המאבטח יורה ת1לפח .פעמיים
 הכפר במרכז האירוע ממן אלחב׳ מם

 אמסטינקטיבית. כחנוכה )1( ביתא:
 חמם רה1י בראשי. מאבן שנפנע לאחר

 שהיא כדי תוך כחרים. מיספר אלדוב׳
 נורים זה באירוע לאחור. מסתובב

 שטוח־ לכיוון מהכדורים חלק לפחות
 תוך נורים כדורים מ־ספר )2(םסל!ל.

 אל־ חמם של נישקו על מאבק כדי
 קליע מפניעת נהרגה (תירצה) דובי...

 גבוהה. בינוני!מהיחת־לוע קזטר בעל
 או בראשה אין הקליע. פניעת מלבד

 פניעה דל פזרת תירצה של בעפחה
 למסקנה להניע ניתן אחרת... כלשה׳

 של מנישקי נורתה דל רת1פ שתירצה
 באיפן הגיב כאשר הנראה ככל אלחב׳,

 בראשו.־ אבו פניעת על אינסטינקטיבי
 .ניתן הנפלאה. העדינות אותה שוב,
למסקנה". להגיע

 שאין היא הפשוטה האמת
היה. כד אחרת. אפשרות כל

 בדיעבד לספק מוכרח היה הדו״ח
ואכן: הזאת, לשערוריה הצדקה

ת כאשר מתחיל .האירוע ו ר ש  ע
 וא־ בהתנחייח מתחילים חישבי־הכפר

 בהיותם המטיילים קבוצת כלפי לימזת
 בהמשך, מהכפר. במרחק־מה אדי11ב

ר ח א ל ת ו ו ע נ פ י ם ה י י נ מ ש
, י ב ש 1 ת ר פ כ  האירוע) (נמשך ה

׳ ד ׳ ־ ל ת ע ו א ה מהתושבים מ
 את ומאלצים בהתגרויות ממשיכים
 הכפר. מרכז לכיוון לנוע הקבוצה

 אלחב׳ רומם על האבן זריקת לאחר
 על הכפר מחושבי עשרות מתנפלים
ת כאשר הקבוצה, ו א  נוספים מ

 הרוחות להתלהטות תורמים מסביב
 אבנים. חריקת קריאות־הסתה ערירי

ם י ט ע  עד — הכפר מתושבי מ
ה ר ש ע  פעיל חלק לוקחים — כ

 ומתן חילוץ הרוחות, להרגעת בניסיונות
 (הדגשות למט״לים.״ רפואית עזרה
שלי.)

 מאוד, מוזרה סטאסיסטיקה זוהי
את בבירור הסותרת בעליל, מפוברקת

 אסון קורה היה נכון, התיאור
למ נמנע, אם המטיילים. לכל
ת  ההיסטרי, והמצם הקטל ת
 כיתא שאנשי מפני זה הת

 בל־ והומאניות בגרות הוכיחו
תי־רגילות.

הש .מאות״ בפועל. עזרו .עשרות״
הש לא כלומר, .קריאוודהסתה״, מיעו

 גם צעקו. אלא במאורעות, כלל תתפו
 .רק" מישטר״הכיבוש. בעיני פשע זה

להרגעה. פעלו מעטים
 של קכוצה אילו קורה היה מה

אנ ובראשם ערביים, מטיילים
 מתקרבים תו מזויינים, שים

 יורים אילון־מורה, להתנחלות
 עוברים מתנחלים, כשני בדרך

 עוד תרגים עצמה, בהתנחלות
 מה מרגיעים? תו כמה מתנחל?

 קרובי־המישפחה? עושים היו
חיים? יוצאים היו כמה
הס רק אלה מופרכות למסקנות יש

צידוק למצוא מצליחות אכן הן אחר: בר

ביתא בתוך חבול ומטייל ערבי אמבולנס
חסרי־מנן רקות, 75מ־ יותר במשך

 אלא בא לא הפייסני והגימגום
המזעז המסקנה את לרכך כדי
עת.

 את אלדובי איבד זה בשלב כי ברור
 אבחנה. בלי וירה לגמרי, עשתונותיו

 ירה לא כי שנראה השני, המלווה כן לא
שבסי הבין הקנאי אופיו חרף כלל.

 הכניס הוא שאליה האומללה טואציה
 הפתיחה יכולה והנערות, הנערים את

 ולהביא הסכנה את להגביר רק באש
כללית. להיסטריה

0ונו<רו הצדקה #
 קטנה. אחת בעייה לאלוף ותרה ן*
להו כאן, שעד התיאור כל ב

 הרגשניות, המילים את ציא
 שאנשי-הכפר כד על מצביע

 על-ידי הדרך אורך לכל נגררו
המתנחלים. של הפרובוקציות

 כאשר כפרם על להגנה נזעקו הם
הגי הם החמושים, המתנחלים התקרבו

 אלדובי של הרצחניות היריות על בו
 אחיה הריגת על הגיבה האשה בוואדי,
 פרצה הכפר במרכז בעלה, ופציעת
 שאותה ספונטאנית, היסטרית מהומה
 נהרגו שמהן ביריותיו, אלדובי הגביר
בךכפר. ועוד היהודית הנערה

 אינו זה בתיאור דבר שום
 שערך הפוגרום את מצדיק
 מכן, לאחר מייד במקום צה״ל

 הבכירים, הקצינים בנוכחות
 בלי פוצץ באש, פתח כאשר

 עצר בתים, 13 אבחנה שום
 בכפר שנותרו הזקנים את

 בתנאים שעות במשך והחזיקם
 הכפר, על סגר הטיל אכזריים,

 לברוח״, ״שניסה צעיר הרג
 מהארץ, תושבים שישה גירש

 תושבים 40מ־ יותר מחזיק
 שם קרה מה יודע ומי במעצר,

 ועדים עיתונאים בהיעדר עוד
אחרים.

 את להצדיק כולה נועדה היא העובדות.
 ומיצי ,המפקדים של אובדן־העשתונות

 אחרי הראשונות בשעות ביניהם, נע
ממ לינץ׳ של מעשים ועשיית האירוע,

בכפר. לכתי
 יגלה בעיון הקטע את שקורא מי
 קריאה רק מחוכם. ניסוח כאן שיש
 טוען עצמו האלוף שגם מגלה שניה
באלי עסק מאנשי־הכפר קומץ שרק
מ.התגרויות״. להבדיל מות,

 לעשות הכפר רצה אילו
 עושה היה במטיילים, שמות
 שבהן דקות 75 לפחות היו זאת.

 מגן כל חסרי המטיילים היו
 עתה שזה כפר, של במרכז
 בידי מבניו שניים נהרגו

קשה. נפצע ושלישי מתנחל
 שערת־ נפגעה לא הזה, הזמן בכל

 קראו להיפך, מהם. איש של ראשו
 הכניסו בפצועים, טיפלו לאמבולנסים,

הבנות. את לבתים
 לדוגמה, התנהגות בסך־הכל,

 צריך כפר־ביתא היה שעליה
הרמטכ״ל. מידי עיטור לקבל

לע היה אי־אפשר הצער, למרבה
 בו עשו כבר שבינתיים מפני כן, שות

 החקירה אף שנערכה לפני שפטים,
 אחד ערבי לגבי (רק ביותר. השיסחית

 את בנה לא אך סליחה, צה״ל ביקש
ההרוס.) הבית

 להבנת רק לא חשובה זו עובדה אגב,
המת כל להבנת אלא ביתא, אירועי

 מפוצצים וברצועה. בגדה כיום רחש
 הליך בלי שמאל, ועל ימין על בתים

 בסיטונות, עוצרים כלשהו, מישפטי
 הנע בסרט כוזבות הודעות מפרסמים

 כאן המתגלות השיטות פי על הכל —
 שסוגרים פלא זה אין בביתא. בבירור

העיתונות! מפני השטחים את
אבסו הוא בדו״ח התיאור

 האשמות בין קשר כל אין רדי.
היה אילו התוצאות. ובין אלה

 בשעה והחיילים הקצינים להתנהגות
שע מאוד, רב באיחור לכפר, שנכנסו

 כבר וכאשר נגמר, שהכל אחרי תיים
 משך שהפכה ההסתה מקהלת החלה

 של להמון כולה, המדינה את שעות 24
לינץ׳.

 חקיוה דוושה •
אמיתית!

 קשה פוגע הזה העגום מיסמך ך*
 יותר ועוד צה״ל, פיקוד באמינות 1 1

 צה״ל, של הבלתי־פוליטי במעמדו
 המדינה לקיום וגם לקיומו, חיוני שהוא

עצמה.
לט אפשר צה״ל של הפיקוד בזכות

 מכניסים כאשר בלתי־נמנע, זה כי עון
 מעשה כל שבו כזה, למצב הצבא את

 על רבות השלכות בעל הוא שלו
במדי הפנימיים הפוליטיים התהליכים

. נה.
 את הורסת היא עכורה. מילחמה זוהי
צה״ל.

 שהוא המחדל, מן נובע הכל
 הרמטכ״ל על החטא-הקדמון:

 עם מייד לממשלה, להודיע היה
 אין כי ההתקוממות, פרוץ
וש זה, במצב לטפל יכול צה״ל

 פיתרון לו למצוא הממשלה על
לאלתר. מדיני

 רמס־ לצה״ל היה לא המכריע ברגע
 למעשה הדרושות התכונות בעל כ״ל

זה. חיוני אך חריג
מכך. נובע השאר כל

 חקירה דרושה ביתא: לאירועי ואשר
 יש מישפטי. אופי בעלת אובייקטיבית,

 העיתונאים. לפני מיד הכפר את לפתוח
 שנהרסו, הבתים את מחדש לבנות ויש

 הקורבנות למישפחות פיצויים לשלם
סליחה. לבקש וכן, —
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אישתו**** נקמות—
 )19 ד1סעמ (המשך

 יסוד כל היה שלא מכיוון מישטרתי,
 ביקשה אחר במיקרה שפטל. נגד לחשד

 כתב־אישום על פירסום איסור התביעה
 במישפט שימש שפטל ואשר שהגישה,
כסניגור.
 לפני וטען לבקשה התנגד שפטל

 פיר״ לאיסור הבקשה כי בית־המישפט
 אלא עניניים, מטעמים הוגשה לא סום

 בתוכן התביישה שהתביעה מכיוון
 למנוע ורצתה שהגישה כתב־האישום

 נגד הוגשה כך על ברבים. פירסומו את
 עובד־ציבור. העלבת על תלונה שפטל

להמשך. זכתה לא זו תלונה גם
 רואה אליו ההתנכלות שיא את
 השוטרים נשלחו שבו במיקרה שפטל
 הוראה תוך בבית־המישפט, לעצרו

 לחקרו פרקליט־המחוז של מפורשת
 דחייה, בבקשת היה המדובר במעצר.
 צו־ על מסתמר כשהוא שפטל שהגיש
בי פרקליט־המחוז למילואים. קריאה

 שמא או צו־קריאה היה אם לחקור קש
 המחזה בית־המישפס. את שפטל רימה

 בית־ לאולם הבאים שוטרים של
 המופיע עורר־דין ועוצרים המישפט

ומביש. יוצא־דופן היה לקוחות, ומייצג
 השבוע יצא שממנו הנוכחי, המיקרה

 שהתפרסם המיקרה הוא זכאי, שפטל
המכונית׳. ׳מפתחות בשם

 המיליארד׳, ׳שוד שכונה במישפט
שמ הנאשמים, אחד את שפטל ייצג

 המישטרה. על־ידי נתפסה אביו כונית
 ונטל המכונית את לשחרר ביקש שפטל

 מתחנת־המישטרה. מפתחותיה את
 של מפתחות גם היו בצרור־המפתחות

 הנאשמים. אחר התגורר שבה דירה
 נטל כי שפטל את האשימה התביעה

עומ שהם בידעו מפתחות״הדירה את
 המיש־ בתיק חשוב מוצג לשמש דים

פסי.
 עבירה היא כזו שעבירה למרות

 נגד הוגש לא לעורך־דץ, ביותר חמורה
 לבית־המישפט, כתב־אישום שפטל

 עורכי־הדין ללישכת קובלנה אלא
 ניצחת הוכחה שפטל רואה בכך בלבד.

 וכך פרקליט־המחוז. של להתנכלותו
הזה: להשלם שפטל סיפר

 שיבוש היו המקוריות ״ההאשמות
 במילוי לשוטר הפרעה הליכי־מישפט,

 ללישכת במירמה. דבר וקבלת תפקידו,
 המבוססת קובלנה, הוגשה עורכי־הדין

 שהעבירה אלא עובדות, אותן על ממש
 עורן״ הולמת שאינה התנהגות היתה

רץ.
 שכל בעליל הודאה יש בלבד ״בכך

 עלילה. היא נגדי מסכת־האישומים
 לפרקליט־המחוז ליחס יתכן לא שהרי

 עורך־דין שכאשר ממש, של שחיתות
 כאלה חמורות פליליות עבירות מבצע
 דואג פרקליט־המחוז אין נחושה, במצח
 בהליך ומסתפק לבית־הסוהר, שיגיע

מישמעתי.
 שפרקליט״המחוז היא לכך ״הסיבה

 והוא זכאי, אצא ושאני עלילה, שזו ידע
 רגיל, בבית־מישפט יקרה שזה רצה לא
ולצי לעיתונות פתוחים ההליכים שם

 עורכי־ ללישכת זאת העביר לכן בור.
 אבל סודי. ישאר העניין שכל כדי הדין,

 דורון עורר־הדין זה, בדיון סניגורי
 והוכיח נהדרת עבודה עשה בקרמן,

 אילו כלל ידעתי שלא ספק לכל מעל
 אני לא וכי בצרור, נמצאים מפתחות

 שהבאתי אדם אלא אותם, שלקחתי הוא
ומפ המכונית את הכיר ואשר איתי

תחותיה."
 הוא האחרון מישפטו כי טוען שפטל

 של תיפקודו לדרך טיפוסית דוגמה
 תפקידו את המנצל פרקליט־המחוז,

 יריבים, עם אישיים חשבונות לסדר כדי
ועיתונאים. עורכי־דין עם במיוחד

 דורש הוא שפטל שניסח בעצומה
המש פרקליס־המחוז, של החלפתו את
 בעוד שנים, 10מ־ יותר בתפקידו מש

 מ־ פרקליטות השכנה, שבפרקליטות
 שתי בינתיים כבר התחלפו חוז־המרכז,

החל את מבקש הוא פרקליטות־מחוז.
 תפקידו את שהפך מכיוון שדר של פתו

יריבים. עם חשבונות לסילוק למכשיר
 של העוין יחסו את מזכיר שפטל
יכול חוסר ואת לעורכי־דין, הפרקליט

 שפטל תקינים. יחסי־אנוש ליצור תו
 שלא בהדגישו העצומה את מסיים
 טובים ופרקליטות פרקליטים חסרים

וב תל־אביב בפרקליטות ומוכשרים
 להחליף היכולים המרכז, פרקליטות

ביותר. הטוב הצד על שדר את

במדעגז
 עיתונות

ב זה תו  כ
בעיתון

שתרצה, מה ״בתזב _
 שמי את תאיית אך 1
גבזנהר 1

■ מ; נעמי
 שביקר ריצ׳ארד, קליף אילו

 את קורא היה בישראל, ביום־העצמאות
 שם לקרוא עצב מתמלא היה מעריב.

 המדד גילו פלוס". ״חמישים בן שהוא
 בשנים צעיר הנראה הזמר, של ייק

 ׳רישת אבל לי, ידוע אינו מגילו, רבות
 למציאות: יותר הקרוב גיל, לציין ידע

 ,48 בן כיום הוא לשעבר אליל־הנוער
שם. נאמר
ט לשעבר, אחר לאליל־זמר •  ס
 מצליחה זמרת היא שגם בת, יש בון,
 כתב: לאשה אבל בון. דבי — למדי
 פט של בתו בון, (פטרישה) ״פט

בון." (פטריק)
 בנאי גברי של קצר במונולוג •

 הוא )15.4.88 החיוור(ידיעות מהנשש
 בנאי, קלרצ׳ר. של ״המוסר על מדבר

 שאותו השם ״קאלאראשו", אמר כמובן,
 מבימאי־הסלוויזיה הגששים שאלו

קאלארשו. אנדרה רומני, ממוצא
 הסרט על מספר )18.4.88(לאשה •

 עד קוויד". דני של ״בבימויו חשודה,
 שר, כיכבה שבו לסרט, שידוע, כמה

 לא הראשי, ולשחקן חשוד, קוראים
קוויד. דנים קוראים לבימאי,

 אריה ניצב־מישנה של תלאותיו •
 ממשיכות, הירקון, מרחב מפקד ביבי,

 לו קורא הפעם לשמו. הקשור בכל
יגאל ניצב־מישנה )19.4( חדשוח
גידי״.

 חסרה, אחת אות רק קטנה, טעות •
 גלי של הפלטינה תקליט שם אבל

 משמעות )19.4(במעריב מקבל עטרי
 אחד ״צד שם נקרא הוא כאשר אחרת
 לפני אחד צעד במקום הנהר״, לפני

השר.
 במוסף לספר יודע )22.4(מעריב •
 שלינדה שלו והטלוויזיה הרדיו

 היא בשושלת. אלכסיס היא אוואנם
כמובן. קריסטל,

 תירגם גבאי שסי בשם כתב •
 השחקן על כתבה )25.4( במעריב
 ש״כתלי וסיפר שריף, עומר המצרי

המקו בציוריו מקושטים חדר־האורחים
 טולוז הבילנאומי האמן של ריים

 כי שלא. נראה שגיאת־דפוס? לוטריך."
 נוספת. פעם ״לוטריך" כתוב בהמשך

 דה־) (אנרי כמובן, להיות, צריך
לוטרק. טולוז

 חבלני־מישטרה, על בידיעה •
 בחפץ לטפל דקות 6ל־ אחת המוזעקים

 למפקד )27.4( ידיעות קורא חשוד,
 ני־ ישראל, במישטרת יחידת־החבלה

 אהרונישקי, שלמה צב-מישנה
אהרונצ׳יק״. שלמה ״ניצב־מישנה

 מספר לביא דליה על בכתבה •
מני ראובן, הבכור, בנה על להיטון
 וממשיך: סאליבן, ג׳ון לשחקן שואיה
 בקולג', תלמידה ,17 בת קטי, ״הבת,

 ,13 בן ואלכסנדר, ,15 בן סטיבן,
 קטי נכון. כמעט מאומצים.״ ילדים הם

 גאנם, צ׳אק של ילדיו הם וסטיבן
 מנישואיו דליה, של הנוכחי בעלה

 היו מאז אותם גידלה ודליה הראשונים,
 הוא מאומץ. ילד אינו אלכסנדר קטנים.

 לאיש־עסקים מנישואיה דליה של בנה
גאנס. ולפני סאליבן, אחרי אמריקאי,

 טוב־לב: הרבה הכי עם המישפט •
םדמארי שושנה א  צוטטה אכן (

 ״שיחקתי ):18.4(לחדשזח בראיון נכון)
 שם והחומה, מולדת באין סרטים, בשני
 לו, קוראים איך נו, שלמה, גם שיחק

ארצי.״
 )15.4(מעריב בשמות: דיוק •
(מסיד־גארנר ג׳יימס לשחקן קורא

 ג׳יימס רוקפורד) תיק׳ רת־הטלוויזיה
גאררנר.

גול הלי והדוגמנית־שחקנית •
 בלאשה אצלה? חדש מה דנברג,

 לא גולדברג". ״חלי עדיין היא )18.4(
כלום. לה יעזור
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