
תונות ת עי רו הי מ ת ב רז פ מו
)7 םעמ!ד (המשך
 הגיעו וכך ההזמנה, של הסידורי המיספר
לטרבלסי. החוקרים
 להתראיין סירבה היא אך לטרבלסי, פניתי

התשו גם היתה תגובה״, ״אין וו. כתבה למען
 של רכז־הכתבים גלילי, מזאב שקיבלתי בה

אחרשת. ידיעות
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המישטרה, בחקירת הבאה תחנה
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 עיתונאית היא המעטה, בלשון קדם,
 יותר כי עליה לומר ניתן שנויה־במחלוקת.

 עיתונאית היא חוקרת, עיתונאית משהיא
 ב־ נגדה, הוגש כשבועיים לפני רק נחקרת.

 כתב־אי־ בבאר־שבע המחוזי בית־המישפט
עבירות. חמש לביצוע בחשד שום,

 ב־ דבר קבלת על הוא הראשון האישום
 בפרק נכתב וכך מחמירות. בנסיבות מירמה,

 בתאריך ״הנאשמת, בכתב־האישום: העובדות
 ישראל בבית הופיעה בבאר־שבע, ,30.1.89

 אמו, אך יום, באותו בשוגג שנהרג דל, לזר
הנאש מותו. דבר על ידעו טרם וילדיו אשתו

חד בעיתון המפרסמת עיתונאית שהיא מת,
 במירמה עצמה הציגה שבע ובעיתון שות
הקנטרי- כנציגת וילדיו המנוח של אמו לפני

 למיכת־ קשר כל והכחישו קציני־המישטרה,
המזוייפים. בים

 את ולקבל אלה לקצינים להגיע ניסיתי
 ואינם לחופשה יצאו שניהם אולם גירסתם,

 כי לי נודע זאת, עם יחד לאיתור. ניתנים
 עם רומנטית מערכת־יסים קדם ניהלה בעבר

 ו־ הסתיים, זה רומאן אולם אביטן, אליעזר
אחרת. אשה עם התחתן אביטן

 לספר יודעים בבאר־שבע כתבי־פלילים
 במשך שהתקיימו מאוד מתוחים יחסים על
ל בן־איון, הקודם, המרחב מפקד בין רב זמן
 להתראיין סירב בן־איון קדם. העיתונאית בין

 וכי אמינים, אינם דיווחיה כי וטען אצלה,
נמ בחדשות מטעמה מפיו שהובאו ציטוטים

 כלל. אותו ראיינה לא הכתבת מהאצבע. צצו
 מאחורי עמד בן־איון כי קדם סיפרה למכריה

 שבועיים. לפני נגדה כתב־האישום הגשת
 כתב־ נגדי שיוגש כדי הכל עושה ״הוא

 הוא רק ״זה מהם. לאחד סיפרה אישום",
לדין." אותי להעמיד הפרקליטות את שדוחף

* * *

* כל *  זו. לכתבה להתראיין סירבה קדם י
תן*■/ לה סירב בחדשות שלה הבוס זהבי, נ
 הוכח לא עוד כל בעיניו כי הוסיף אך גיב,

אמינה. כתבת היא קדם מיכל אחרת,

ות״1וגזע ״פורנוגראפיה
 מאי בחודש היתה קדם מיכל עם הזה" קוראי.העולם של הראשונה הפגישה

 ב״חד* מרעישה ידיעה קדם מיכל פירסמה באפריל, 23ב״ לכן, קודם השנה.
 נשים שש - שוב מכות ברצועה ״ועדות׳־ההלם נאמר: הידיעה בכותרת שות".

נאנסו.״
 בשבוע אירעו נוספים מיקרי״אונס ״שישה השארי. בין נכתב הידיעה בגוף
 קבוצות כי מעריכים וגורמי־ביסחון עזה, ברצועת במחנות־הפליטים שחלף

 מסר ברצועה צבאי מקור ההלם... לוועדות משתייכות רעולי״הפנים האנסים
 חדה מעלייה נובעת האונס מיקרי של הגבוהה תדירותם כי ל,חדשותי
 לבחור נוהגות ועדות־ההלם ועדות״ההלם.... חברי של בתעוזתם ומדאיגה

 או שביתה בזמן עסקיהם את פתחו בישראל, לעבודה יצאו שבעליהן בנשים
השילסונות...״ עם בשיתוף־פעולה נחשדו

 בין לידיעה. השנה, במאי 9ב־ אבנרי אורי התייחס יקר״ ״קורא במדורו
 ,מישהו לא ,שמועות׳, על מדובר לא לספק. מקום כל כאן ״אין כתב: השאר
 ברצועה׳, צבאי גם,מקור יש קדם הגברת אצל מפורטות... ידיעות אלא טוען׳,
 עצמו הוא בי אבנרי כתב בהמשך ,נרשמו׳.״ מיקרי״האונס כי בפירוש ונאמר

 העוסקים בצה״ל ביותר הבכירים הקצינים אחד עם שוחח העובדות, את בדק
 מיקרה־■ על או הזה, הסיפור על דבר לו ידוע שלא לשמוע ונדהם באינתיפאדה,

כלשהו. אונס
 על מפיה לברר בדי קדם, מיכל הגברת עם לדבר ״ביקשתי אבנרי: המשיך

 הסתבר עלומים, ,מקורות׳ על דיבורים הרבה אחרי זה. סיפור ביססה מה
 אחת אשה עם אף דיברה שלא צה״ל, מפי הדברים את שמעה לא שהיא

 אמרה. ברצועה׳, זה על יודעים ,כולם מושג. לה שאין בקיצור, מה,נאנסות׳.
 עובדות מעלים שצה״ל אמרה צה״ל, של הברורה ההכחשה לגבי וכשנשאלה

בכוונה."
 כתב קדם, של שיקרית בהמצאה שמדובר שהוכיח אחרי דבריו, בסיכום

 כזה, בסיגנון מרכזיים, בעמודים כזאת, ידיעה ״פירסום השאר: בין אבנרי
 דימיון פועל כאן לשפיכות־דמים... לגרום ויכול השינאה מדורת על שמן שופך

וגזענות." פורנוגראפיה של גדושה במידה המעורב חולני,

 מינוי לעשות אליה פנה אביהם וכי קלוב,
למי תמונות צריכה והיא לבריכה, למישפחה

 הנאשמת הנ״ל, מטענות״הכזב כתוצאה נוי•
 המנוח של ומילדיו מאמו במיומה קיבלה

 על־מנת ובני־המישפחה. המנוח של תמונות
 נעברה המירמה עבירת בעיתונות. לפרסמן
 מהציבור מידע קבלת בהן מחמירות, בנסיבות

 ואי־התחשבות בטענות־כזב עיתונאי על־ידי
הזולת." ברגשות

 בכתב־האי־ הנוספים האישומים ארבעת
 איסור־פירסום צווי של להפרה נוגעים שום

 בעניינים בבאר־שבע בתי־מישפט שהוציאו
מסגרת). ראה — קדם מיכל על (שד שונים.

 מוזרה. למישטרה קדם שמסרה הגירסה
 הנגב במרחב קציני־מישטרה שני לטענתה,

שה והם מפקד־המרחב, את בפח להפיל זממו
 המזויי־ המיסמכים ואת הסיפור את לה עבירו

 מישטרת־די־ במפקד לטענתה, המדובר, פים.
 מאגר־החוקרים ובראש אביטן, אליעזר מונה,

דהן. משה במרחב,
שני נחקרו קדם, של מטענתה כתוצאה
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 בן־איון תת־ניצב קיבל השנה מאי בחודש
 ה־ של אב־בית־הרין־למישמעת חדש: מינוי

 עם חפיפה ביצע הוא שבוע לפני עד מישטרה.
 הוא אלה ובימים החדש, מפקד־מרחב־הנגב

 התפקיד התחלת לפני קצרה, בחופשה נמצא
החדש.

 לשמוע כדי איתו כשהתקשרתי השבוע,
 ״אני נרעש: היה הוא הפרשה, על גירסתו את

 זו, בפרשה המרכזי הניזוק להיות עלול הייתי
 כתב״ידי זיוף כדי תוך שמי, את להכפיש רצו

 המון לי יש מכוערת. כל־כך בצורה וחתימתי
 בחקירה לפגוע רוצה לא אני אבל להגיד, מה

 אב־ אורי של בכתבות נזכר אני המישטרתית.
בא והעוסקים הזה בהשלם שהתפרסמו נרי

 אצלי מעורר וזה קדם, מיכל של מינותה
 כמה מושג לך אין כלפיו. אמיתיים רחשי־לב

 ינסו שככה נורא שזה חושב אני בול. קלע הוא
 את שנה 38 שמשרת אדם על להעליל
 ועיטורים עיטור־האומץ את ושקיבל המדינה,

 הוא שלנו המיקצוע נוספים. מישטרתיים
בפוי־טובה. מיקצוע

אריאל הרב
עול... עליה עלה שלא חמימה, כדם, ״אדומה

 באחו הרועה אדומות, פרות של דר ס ך
הי העשב את בנחת׳ לו אוכל בגרמניה, ^
 היסטורי: תפקיד לו שנועד לדעת מבלי רוק,

הי בית־המיקדש להקמת תרומתו את לתרום
הודי.
של ביותר האיומים בסיוטים הנאצים, גם

 גרמניה דווקא כי דעתם על העלו לא הם,
היהודי. המשיח של לבואו תביא

נחת ממש אלה בימים בדרך. כבר זה אבל
 אלפרט, אבנר בין יוצאת־דופן עיסקה מת

 חווה ובין בבת־שלמה, נ״ג חוות־הבקר שליח
 לאספקת בגרמניה, אדומות פרות לגידול
 שתיבחרנה אדומות פרות של קפואים עוברים
על-ידו.
 בכך להתנחם ותיקים נאצים יכולם אולי
 גם להביא עשויות שלהם האדומות שהפרות

 ובין מדינת־ישראל בין למילחמת־חורמה
 — בניו מיליארד על כולו, המוסלמי העולם

המדינה. לחורבן להביא ובכך

 אדומה ^
ובתולה 9

ץ בן אז * ר  פרות נמצאו לא שני בית חו
 אלפיים מכך. הוטרד לא ואיש צ■/אדומות,

 פרות בלי גם רע לא לגמרי הסתדרו שנה
 מי החליט 1989ב־ דווקא והנה, אדומות.
 ארץ־ישר־ זן להמציא הזמן הגיע כי שהחליט

 שריפת לשם אדומות, פרות של טהור אלי
 לעלות המתעתדים האנשים וטיהור אפרן

הבית. בהר ולהתפלל
 בספר ״חוקת־ בפרשת התעמקו מעטים

 אין החילוני. לעולם זניח פרק זהו במידבר.
 הנאלצים היחידים בבתי־הספר. נלמד הוא

 בר־ נערי אותם הם זו פרשה עם במגע לבוא
הפטרתם. שזוהי מיצווה,

 פרה בלקיחת הצורך על מדברת הפרשה
 מום בה אין אשר כצבע־דם, שציבעה אדומה,

 של בידיו זו פרה לתת יש עול. עליה עלה ולא
 אותה. וישרוף אותה ישחט אשר הוא הכהן.
 אל והזה באצבעו מדמה הכהן אלעזר ״ולקח
 ושרף פעמי. שבע מדמה מועד אוהל פני הוכח

 ואת בשרה את עורה, את לעיניו, הפרה את
ישרוף.״ פירשה על דמה

 חיים, מים עם לערבב יש הפרה אפר את
 ויאסוף טהור איש יבוא האפר שיתייבש ואחרי
 והניח הפרה אפר את טהור איש ״ואסף אותו.
 בני- לעדת והיתה טהור, במקום למחנה מחוץ

 הטקס, כל שנערך אחרי למישמרת." ישראל
 נירה ״למי ישמש הוא יישמר, הפרה ואפר

המתים. מן לטיהור — היא" חטאת
 גילה לגמרי, מיקרי באופן שנה, חצי לפני

 הרד אדומות, פרות של עדר כ״ץ השוורי הרב
 של הציוריים מכפריה באחד בשלווה להן עות

 הרב את מייד הזעיק הוא הצפונית. הארץ
 שערכו ואחרי הרב, מרם מישיבת ברונשסיין
למסקנה השניים הגיעו מעמיקה, התייעצות

 שכאלה פרות של זן לפתח רצוי וגם כדאי כי
 אדומות, פרות תהיינה אם כי בארץ־ישראל.

 לעשות הישראליים השילטונות אז יוכלו מה
 המתעקשים הר־הבית, נאמני אותם כל נגד

תפילה? קיום לשם עליו ולעלות לחזור
 במו שראה אחרי ברונשטיין, הרב כשחזר

 ישראל לרב פנה האדום־כדם, העדר את עיניו
 עוסק זה מכון המיקדש. ממן ראש אריאל,

אביז של מתמיד בפיתוח אחדות שנים מזה
 מישהו באי־המיקדש. את ששימשו שונים רים

 ולתקומת המשיח לביאת רב במרץ מתכונן
הבית.

מבוט לא להישגים הגיע המיקדש מכון
 שנערכה בתערוכה הכלים. יצירת בתחום לים
 וביניהם כלים, 40כ־ לציבור הוצגו מזמן, לא

 ״מעשה העשויים בגדי־הכהונה כלי־הקטורת,
 שונים כלי־נגינה תפירה, עבודת וללא אורג"
 נבל, כינור, — שני בית בימי נהוגים שהיו

ועוד. חצוצרות
האדומה. הפרה רק חסרה
בת־שלמה, במושב כי ומצאו הרבנים חקרו

 לשיבוח חווה נמצאת מזיכרון־יעקב, רחוק לא
 יצירת הוא זו בחווה העבודה עיקר זני־בקר.
משו גנטיות תכונות בעלות מפרות הכלאות

 ברחבי־ לחוות וייצואן עובריהן הקפאת בחות,
העולם.
 בעל גרינברג, לדני פנה ברונשטיין הרב
 דני, של החבריה פגישה. עימו וקבע החווה,

 והכוללים ובמחקר, בפיתוח איתו העובדים
 הקפאות־ בתחום ומומחים וטרינריים רופאים
 לחייך, גבה להרים שלא יכלו לא עוברים,

 דני להתקיים. העתידה הפגישה על כששמעו
וח רציני ״אדם לדבריו וגילה הרב עם נפגש
כם״.

לל בחווה החברים נאלצו ארוכה תקופה
 במדד להבין כדי אדומה", ״פרה הילכות מוד
הפ ״על בפיתוח. להגיע עליהם זן לאיזה ייק
 תמימה להיות עליה כדם. אדומה להיות רה

(מעו עול, עליה עלה ושלא בתולה), (משמע:
 ששערות בכך די לא לעבודה). שימשה לא לם

צרי ואפה הפרה קרני אדומות, תהיינה הפרה
השע לצבע במדוייק זהה בצבע להיות כים
בצ אחת שערה ולו לפרה שתהיה אסור רות.

שונה.״ בע
 פרות של זנים 25כ־ קיימים הרחב בעולם
הח לבעלי נשלחו בהולים מיכתבים אדומות.

 מדוייקות תמונות לשלוח ביקשו האלה. וות
 התגבש התשובות, שתגענה עד הפרות. של

 שלו העבודה תיקי שעל מיוחד, צוות־עבודה
 פרה — גדולות ובאותיות אדומה בדיו נכתב

אדומה.
 הרב הסיקדש, מכון ראש את כולל הצוות

מ ברונשטיין מנחם הרב אריאל, ישראל
 וצוות גרינברג דני ואת הרב מרכז ישיבת
בבת־שלמד- מזזוות־הבקר חוקריו

ובעצה הצוות, ישב התמונות, כשהגיעו


