
מ״י עובדת
ר יותר זיפה יותר גדול שלך ״החזה

הפרק לעבודה. לחזור ביקשה אלא
 והגישה הסברו את קיבלה לא ליטות

בחקירה. הדחה על כתב־אישום נגדו
 נכתב: האישום בכתב ב׳ 6 בסעיף

מלמ את(מ״י) להניא ניסו ״הנאשמים
 שידעו אף על לעיל, כאמור עדות סור
 מתנהלת מבקר־העירייה במישרד כי

 של לתלונתה בנוגע רץ פי על חקירה
 הנאשמים הנ״ל השיחה במהלך (ר״מ).

 ותמסור במידה כי (מ״י) את הפחידו
 לעומת ייפגע. בעבודה מעמדה עדות,
תמ ולא פעולה איתם תשתף אם זאת,
ומע מצבה את לשפר ידאגו עדות, סור
העבודה.׳׳ במקום מדה

 אותן להניא הניסיונות כי יתכן
 הניסיון ואחר־כך תלונה, מלהגיש
 גם כלל מתלונתן, בהן לחזור לשכנען

 על״ידי ר״מ של מכוניתה צמיגי חיתוך
 בית־המישפט אולם ליד אלמונים,

 במישרדי־ שם שהיתה בעת בתל־אביב,
התביעה.
 דינו עורכי באמצעות ניצן, אריה

 ההאשמות את מכחיש קנת, וחיים נתן
 ולא היה לא ״מעולם וכל: מכל נגדו

 חפותי את להוכיח מתכונן ואני נברא,
בבית־המישפט."

שמדטפים
בתג מעבודה התפטרותך על כהודעה
מולים.״

 דוידוב, עורךהדין ששלח במיכתב
 לרשות־השיפוט ניצן, של בא־כוחו
״המ נאמר: ההסתדרות, של הארצית
 על מעוותת תמונה מציגה ערערת

 נקמנות של כתוצאה כביכול, פיטוריה,
 לפני שהוצגו במיסמכים עיון אישית.

למ כי מעיד המחוזית רשות־השיפוט
המער בתוך תפקידים הוצעו ערערת

בתגמו והן העובדים באירגון (הן כת,
 הצעה. לכל סירבה המערערת אך לים),

 לתפקיד מוקנית זכות אין למערערת
 להעבירה המשיב וזכות מסויים,
 שהובטח לאחר ובמיוחד אחר, לתפקיד

יישמרו." ומעמדה שכרה כי למערערת
 את אוזניה במו ששמעה טוענת מ״י

 תעבור היא אס ״גם ר״מ: על אומר ניצן
 אני חייה. אוץ אמרר לקופת־תגמולים

קטנה!״ אש על אותה אשרוף
 צו ר"מ נגד הוצא 1987 ביולי 1ב־
 אירנוךשב־ לבניין כניסתה על האוסר

הח ומפתחות ננעל, חדרה די־העיר״ה.
דוידוב. לעורך־הדין הועברו דר

 העירייה, לראש מיכתב שלחה ר״מ
 עימו. להיפגש ביקשה ובו להט, שלמה

 שטע־ בנימוק עימה, להיפגש סירב הוא
 ממש. בהן נמצא ושלא נבדקו נותיה

חשבה העירייה של ועדת־הביקורת

וזיזי; לא
הציק לא

 וע־ שערכה הבירור עיקבות ^
 תל־ עיריית של דת־הביקורת <4

המתלו שתי של פנייתן אחרי אביב,
 בדיקת־ ביולי 12ב־ ניצן נבדק ננות,

 נערכה הבדיקה קדמן. במכון פוליגרף
 כדי דוידוב, עורך־הדין של ביוזמתו
ההאש וכל אמת, דובר שניצן להוכיח

חסרות־שחר. נגדו מות
 בעל קדמן, גירעון העובדות, לדברי

ונראה ניצן, של הטוב חברו הוא המכון,

במקום־עבודתו. מבקר קרובות לעיתים
 הבדיקה: אחרי במיסמך נכתב וכך

 פתוח, לב ניתוח לאחר הוא ניצן ״מר
 רק אותו. לבדוק בתחילה סירבנו ואנו

בי המפורשת ובקשתו הצהרתו לאור
הבדיקות.״ שתי את צענו

 השאלות ״לכל נכתב: בחוות־הדעת
המאופיי תגובות נרשמו הרלוונטיות

המס אמת.״ כתגובות כלל בדרך נות
 לא חיזר, לא מעולם שניצן מורות קנות
משך לא תקף, לא השפיל, לא הציק,

סאחרת.

מפונית וניקוי
 שבדי אירגון כיו״ר תפקידו לכד **
 פנימיית את ניצן ניהל העירייה, ^■/

 בתל- תל־ברוך בשכונת ביח־הנזער
 ניצן, רות רעייתו, .1955 מאז אביב

 ב־ במקוט היא אף לעבוד התחילה
1975.

 ב־ כתבת־תחקיר פירסום בעיקבות
 ניהל שאותו במוסד, הנעשה על 1985
העי־ של ועדת־הביקורת פתחה ניצן,
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שלום נאשם
בחקירה הרחה האישזם:

משיריו קטעים
ח את כי ״אהבתיך

 לא נשיקות, לכפות ניסה לא בשערה,
 באיבריה אחת פעם לא אף נגע

 בשפתה, לחבלה גרם לא המוצנעים,
 כוונה אחת פעם לא אף לו היתה ושלא

ר׳׳מ. כלפי כלשהי
 גם שירים שכתב נטען ניצן נגד

 שרה הוי ״את למשל: נוספת. לעובדת
 זו היא את קרות..., ועינייך שרה, הוי

 אסרב, ואם רציתי אם כשמך, שנגרפתי
 שריטות והשאירי לטף, בלי פיצעו

בלב..."
 ומ״י ר״מ הגישו 1987 ביולי 19ב־ '

 המישטרה במישטרה. תלונותיהן את
 של בביתה לשיחות־הטלפון צותתה

 השיחות באחת בקשתה. על־פי מ״י,
 לפנות שלא ממנה מבקש ניצן נשמע

 המסמר את תנעץ ושלא למישטרה,
 הבטיח הוא שלו. בארון־המתים האחרון
 לידי שיבואו טובות־הנאה, לה שיעניק

 ובשעות־נוספות. בתוספת־שכר ביטוי
לתפ אותה שיעביר הבטיח כך על נוסף
 מילאה שאותו ההנהלה, מזכירת קיד
שאח בחודש ואכן, פיטוריה. קודם ר״מ
משמעותית. תוספת־שכר קיבלה ריו

 שלום, יצחק גם ניסה מ״י לדברי
 מלהגיש אותה להניא האירגון, מזכ״ל
 על בתגובה ניצן. אריה נגד תלונה
 ביניהם שהשיחה שלום אמר זו טענה

 לא כלל ושהוא על־ידו, יזומה היתה לא
תלונה, מלהגיש אותה להניא ניסה

■

לעובדות ניצן של
זבחלום...״ בהקיץ ב׳ ה

 נגדו שהועלו החשדות בחקירת רייה
 חשד שאין מצאה הוועדה רעייתו. ונגד

 שיש לכאורה, שביצע לעבירות
ליקו מצאה אולם למישטרה, להעבירן

״מצבי הליקויים בעבודתו. חמורים יים
 אמות־ על־פי שלא התנהגות על עים

 כך במוסדות־חינור". המקובלות המוסר
 רוב במשך נמצא לא שניצן עולה

 אז היותו בשל בפנימייה, שעות־היום
 הוא העובדים. אירגון יו״ר ממלא־מקום

 לב אל לב אגודת כמנהל גם שימש
העירוניים. בתי־החולים שליד

 הצוות עם נפגש היה שניצן התברר
 רק כלל בדרך הפנימייה של החינוכי

 לשבוע. אחת שהתקיימו בישיבות־צוות
 ילדים נשלחו וביוזמתו, אשתו, ביוזמת

 מחדר־האוכל אוכל להביא מהפנימייה
 שחניכות עוד נמצא לביתם. והמיטבח

פע ניצן על־ידי התבקשו מהפנימייה
 הסיפרייה בסידור לעזור מיספר מים

 לו לעזור התבקשו חניכים שבביתו.
 ונשלחו הפרטית, מכוניתו בשטיפת

 מחוץ פרטיות קניות עבורו לערוך
 בחמש נשלחו חניכות הפנימייה. לשטח

 כשמרטפות לשמש שונות הזדמנויות
המישפחה. של מכרה של בביתה

 את העלו ועדת״הביקורת מימצאי
 שנים 10 שבמשך המדהימה העובדה
עוברים. 84 בפנימייה התחלפו

0 עין־דזד יופי

פצצה מועמד־—
 )19 מעמזד (המשך

 למעשה נתון היה כל־כולו סביבו.
לעשות. ביקש שאותו

;;פצצה!
רבותי!״

 התעורר דקות ועשר 4 שעה ^
תו שנ מ  אם היסס הוא חיפה. במלון ל

 הרימון, בהסתרת שיסייע מעיל, ללבוש
 חשד, לעורר שלא כדי עליו, לוותר או

 החליט לבסוף שרבי. יום זה היה שהרי
 הטמין הרימון את המעיל. על לוותר

בכיס־מיכנסיו.
לג אמר בערב," 10 בשעה ״אחזור

בית־המלון. בעלת רודניק, ברת
 מנת־פלאפל. אכל בן־יהודה ברחוב

 בתמונות הביט ציזן לקולנוע בכניסה
מדי. חר1י שידע האיש הסרט: מתוך

 מבכה וביקש הפצוע, שפירא משה אל
 על אצבעותיה את שתניח אידלסון

דימום. למנוע כדי פצעו
 ושרי-הממשלה, חברי-הכנסת ובעוד
לב לעזור, מנסים ונרגשים, פצועים

 הפצצה זוהי כי חוששים כשהם רוח,
 סיני, למיבצע יום־השנה לכבוד ערבית

 בכפר־קאסם, הטבח על ערבי נקמת או
דראמת־מתח. ביציע התרחשה

 דלת אל להימלט ניסה וויק ^
 בעי- דלקו גברים שלושה היציאה. 1

 באוזני התרברבו יותר מאוחר קבותיו.
 הוא כי אומר אחד כשכל עיתונאים,

לברוח. ממנו ומנע דוויק את שתפס
לכ מקריית־ביאליק, עפרוני יוסף

בג־ המתנקש את ״תפסתי הארץ: תב

י!1ער
להרוג!
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מאחורי הממשלה, שולחן ליד מאיר וגולדה אשכול לוי למעלה) (מלמטה
מק״י. חברי אז סנה, ומשה וילנסקה אסתר באדר, יוחנן בגין, מנחם הם

 שברחוב הכנסת לבניין פנה אחר־כך
ג׳ורג׳. המלך

 ביקש למזכירות־הכנסת, ניגש הוא
 תעודת־ את מסר ליציע, כרטיס־כניסה

 לבניין ונכנס כרטיס קיבל שלו, הזהות
בית־פרומץ. העם בפי שנקרא הכנסת,

 המדיני הדיון התחדש 4 בשעה
 גולדה נשאו כן לפני יום במליאה.

 בן־גוריון, ודויד שרת־החוץ, מאיר,
 הם מדיניים. נאומים ראש־הממשלה,

 ישראל של הביטחוני המצב על דיברו
 חברי־הכנסת בעולם. מעמדה ועל

 ארוכים, בנאומים עתה הגיבו
למדי. משעממים

 הציונים מסיעת ברנשטיין פרץ
 הבעיות כל את לא כי אמר הכלליים

 מאיר צבאיים. באמצעים לפתור אפשר
 הגושים, מאבק על דיבר ממפא״י ארגוב

השינאה. בים ישראל של מעמדה על
רפ יצחק לרוכן־הנואמים כשעלה

מהנו רבים עזבו המפד״ל, איש אל,
 שימ- הנשארים: בין האולם. את כחים

 מאיר: גולדה חרות: איש יוניצ׳מן, שון
 כרמל משה מחרות; אלטמן אריה

 מה־ שפירא משה מאחדות־העבודה,
 כללי: ציוני הראל, בז״ציוז מפד״ל:
 אסתר ממק׳׳י, מיקוניס שמואל

מחרות. באדר ויוחנן רזיאל־נאור
 יכולים ביותר הגדולים האישים ״אם
 אמר זו...״ בדרך־תעתועים לנקוט
 הבחין הוא השתתק. ולפתע רפאל,
 מהיציע. לעברו המתעופף בחפץ

 היה: במוחו שעלה הראשון הרעיון
פצצה.
 ומיהר רבותי! פצצה! צעק: הוא
הדלת. לעבר

להי רצתה הקצרנית, מלחי, רחל
 ההתפוצצות. אירעה ואז היא. אף מלט
 ראשה את וכיסתה לריצפה נצמדה היא

 לשולחן־ סמוך נפלה הפצצה בידיה.
הממשלה.

לשבת! שקט! צעק: בן־גוריוז
 אני ביד. שבר לי יש כרמל: משה

דם! מאבד
מיספריים! תער! סכין! אלון: יגאל

 באולם. להתרוצץ התחילו אנשים
ניגש במיקצועו, רופא הראל, בן־ציון

הת בינתיים חזק. אותו והחזקתי רונו
 היכו עליו, עלו הקהל, מן אנשים אספו
 אני אותו! להרוג ערבי! וצעקו: אותו

להש הצלחתי בקושי אבל עליו, הגנתי
 השוטרים באו ואז בחיים. אותו איר

אותו. ולקחו והסדרנים
 ,6.24 בשעה הגיעו האמבולנסים

הפצו ההתפוצצות. אחרי דקות עשר
 בן־ הדסה. לבית־החולים נלקחו עים

 וברגלו ידיו בשתי נפצע גוריון
 האיש שפירא, משה השר השמאלית.

 באגודל בבטן, נפצע המפד״ל, של החזק
 היה הוא ובראש. בבית״החזה שמאל,
 בראשו נותח ביותר, הקשה הפצוע

 כשירד עימו שמחה הארץ כל ובבטנו.
 לאכול וכשהתחיל מהמיטה, לראשונה

 הוסיף הפציעה בעיקבות מוצק. מזון
חיים. השם: את לשמו

 מפקד־ לשעבר כרמל, משה השר
 את שבר במילחמת־העצמאות, חטיבה

יש דם. לי ״נזל הימנית. הזרוע עצם
 אותי הוציאו אלון ויגאל גלילי ראל

 לבית־ אותי ולקחו טנדר עצרו החוצה,
 קרוב רק ״אולם נזכר, הוא החולים,׳׳

 עסוקים היו הרופאים בי. טיפלו לחצות
 בבית־ נשארתי שפירא. במשה בטיפול
 לבקר באו רבים שרים ימים. 10 החולים
חשו החלטות הפצועים, השרים אותנו,

באו בית־החולים מיטות בין נפלו בות
הימים.״ תם

 חברי־ בכנסת. שררה רבה התרגשות
 למיזנון, האולם יבין הסתובבו כנסת
 את לשמוע מוכן שהיה מי לכל סיפרו

חוויותיהם.
 שג־ אילת, אליהו היה היום גיבור

לפ ספורות דקות בלונדון. ריר־ישראל
 היה אילו מהאולם. יצא ההתפוצצות ני

המ היועצים שולחן ליד במקומו, נותר
 נהרג. אף או קשה, נפצע היה יוחדים,

 בבה בר־יהודה, ישראל לוז, קדיש גם
 רזיאל־ ואסתר באדר יוחנן אידלסון,

 כסאו־ נס. של לניצולים נחשבו נאור
הרימון. מרסיסי נוקבו תיהם

 הבדיחות . נולדו במיזנון־הכנסת
ב המפוצץ הנאום היה ״זה הראשונות.

 זלמן אמר הכנסת,״ בתולדות יותר
)31 בעמוד (המשך
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