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במדינה
העם

בן ר ת חו י ש׳ ב שרי
 ניסעו אשר חזנזניס ידידיו

 חותמים שבעה עם מגילה הם לנו
 תקראו רוח־הזמנים לו אשר הן

אדונים, אותם רוח אלא אינו
.הזמנים ישתקפו בבראי, נו, אשר .

(גטה/פאוסט׳
 במל־ הגרמני המצביא לודנדורף, הגנרל

 היתה מה פעם נשאל הראשונה, חמת־העולם
 טאננברג. של קרב־ההכרעה ערב תוכניתו
סי ״תחילה בשקט, הגנרל השיב ״אדוני,״

וחי ישבתי אחר־כך רק הקרב. את ימתי
שלו.״ התוכנית את ברתי

 גלויי־ליב. כך כל אנשים אין בישראל
 כתיבת לגבי בישראל הנהוגה השיטה אולם

 חוכמתו על מבוססת היא זהה. ההיסטוריה,
 לוח־ לעבר כדוריו את היורה הצלף של

מס העיגולים את אחרי־בן מצייר המטרה,
לפגיעות. ביב

יכו אינם בעליה זו: שיטה של היתרון
 הרומאי, האפיפיור כמו לעולם. לטע,ת לים
תמיד. צודקים הם

ש אי  דויד יצא השבוע טועה. שיזינו ה
 ׳מיבצע־סיני. מגמות את להסביר בן־גוריון

 של מקיף מאמר באמצעות זאת עשה הוא
 בר, ישראל סגן־אלוף הפרטי, היסטוריונו
בעצמו. שכתב ברת ח! ובאמצעות

המיב־ יצירות־המופת: שתי שד המסקנות
 קיודה אשר את בדיוק להשיג התכוון צע

 כוונות בין בחוברת הדמיון להשיג. ביג׳י
 המדיני המצב קבין שנה, חצי לפני ביג׳י

 רק ?הסבירו שאפשר שלם, כך כל השבוע
השמיים. מן ובעזרה גאוני מוח בפעולת
 לו: האופיינית בענוותנות ביג׳י, הודה

 ששיערתי כפי בדיוק התפתחו ״הדברים
 ראש־ המיבצע).״ (ערב לממשלה והיגדתי

 פקודת־היום את לחלוטין שכח הממשלה
שלי ״מלכות הקמת ע? שלו ההיסטורית

גבו על המצלצמת הכרזותיו ואת שית,״
 עשרות את טבת,״ י! ועד ״מדן המדינה לות

ניסוג. לא שקעוקם ההכרזות
 במשיכת־קולמום. נחריב השלישי הבית

ל צנועות. יותר הרבה מטרות באו תחתיו
 מסרות שום מעולם לו היו לא ביג׳י דברי

אחרות.
ההש לפי צנועות. מטרות שלוש

ה שלוש היו 1957 מאי חודש של קפה
המיבצע: של הצנועות מטרות

 עבד של הצבאי כוחו (את) לשבור •
הפידאיון. קיני (את) ולבער אל־נאצר,

 א עבד של קומתו (את) להנמיך •
נאצר.
אילת. במיצרי המעבר (את) לפרוץ •

נגד הטענות שתי על עונה אינו ביג׳י
 תיכננו לא המצרים כי הי•.שונה: הנקודה

מסו היו ולא קרובה, צבאית התקפה שום
 את לתקן יכול המצרי הצבא וכי לכך, גלים

 הטענה שנה־שנתיים. תוך לו שנגרמו הנזקים
 אך כרגע, טובה אמנם הפידאיון ביעור לגבי
קצר. זמן בעוד נכונה תישאר אם ספק

 אל־ עבד של דמותו אם היא גדולה שאלה
 במרחב ההמונים בעיני הונמכה באמת נאצר

 ההיפך. את טוענים זרים משקיפים הערבי.
 את מאדמתו קרב ללא שגירש המצרי, הרודן

 ואת עולמיות מעצמות שתי של הצבאות
הפשוט. האיש בעיני גיבור נשאר צה״ל,
 המיצרים מפוקפקת. השלישית הטענה גם

ב חונים האו״ם כוחות עוד כל פתוחים
 איש אל־נאצר. עבד בהסכמת אל־שייך׳ שארם

 יום למחרת יקרה מה לדעת יבול אינו
אלה. כוחות הוצאת

. . . י נ א . ״ . . י ; " א . . . י ;  ביג׳י בעיני א
 ההיסטוריה, עליו שתכתוב למה רב ערך יש

בעצ אותה לכתוב ראש־הממשלד, מיהר לכן
 ממנו יגנוב לא שאיש בטוח להיות כדי מו.
 בפירוש: קובע הוא ההיסטורית, זכותו את

 ודברנים עסקנים של ההתפארויות אף ״על
 איש היה לא אחרים, ובמקומות בכנסת שונים

 שהציע השנים, שמונה כל במשך בישראל,
סיני.״ מסע של רעיון

 אישית. היא ההדגשה החוברת אורך לכל
תי... מה ״לשם מ  בעד... הייתי מדוע יז

תי... ברנ פרץ הצעות התנגדתי...״ דחי
 מנחם דברי ״טירוף־דעת,״ היו הצ״כי שטיין

הבאי.״ ״דברי בגין
ב מנהליו וקבוצת ביג׳י מעשי בכל כמו

 פחד בחוברת משתקף האחרונים, חודשים
 הגדולה. הנסיגה על ההמונים זעם מפני מוזר
 לדימ־ מחוץ כלל קיים אינו זה שזעם מפני
 ביג׳י, ויועצי עסקני־מפלגות כמה של יוגם

לח מיותרת זה, בסגנון זו׳ חוברת היתד,
 את היום בבוא תחרוץ ההיסטוריה לוטין.

 הש־ 24 ■בת השלישית״ ״המלכות על דינה
חוץ. מןה עזרה ללא עוון,

ועשוות - התביעה את הגיש אהד אום

 וזפיפגו זפזזגז סזטור זזגזגזר, זרגלגי יזגו אזזזז גזאו ((,ברו זזרגטיגז גטלוגטוז
 גול גטוזצלי\> וזגטוגוף, הגלנוגז וזריווז־ימורצל. בוזולרווז ביווזר ווגדול וזריבוז

 ויגזה גטווגולה כבר. לשרב וז!ןווזו וזוז וזוזז פירוז ביוז־וזוזטופנו. .אזרנו וזלוזווז
 ו!\ר.9 כטווז?וי אלזוזזזזז, בפויזז וזגליוזווז. גזנוופי וזפר?ליגזיפ של פויוזפ גול

 של האוזו־וזיגו לגזיכוווים■ ווואויזז וזוזווווייפ וזשופבועו שלושוז וזשבוגו ישבו
 וזוזגויגז שוזיו וזוייר גליוזווז נול וזנורוז לפויוזסי רשפו לפגום פפנום וזפרנזליפיפ.

לפויפם.
 פורש־פורשיים. כגזור שייזוזר פפןן־וזרט, יפים פם לדנזם יבול איזו איטו

 ריגוום ייפלגזו אגו וזו פוז־וזפר, פפ!ז־רי\ יהיה וזם לרגוה גם יבול וזיוו וזיש
 <ושר\ה בגזליל הובפו בבר יהיה, כוזשר פפ!ז־הרי\ יהיה אולם השופפים.

שרט ווגעים שאיום באלה גם עזיזים,  שהשההפו וזושים, עשרוה להביעה. בפי
ב שפם אה איבדו הגדולה, בעלילה ה זה.5ה ללא הפו שפו  הבבדוה ההא

 עפום ואשר הזה, העולם עפורי פעל ופבריו ב\־גוריו\ עפום זגר שהופפו
האוורור. לפרפר ער הפשפפ, בפהלך אופהר פשפפ, עליהר להגיש העו לא

ה ולא בוררוה, וסודות בפה ד!ן שובו פ הגיש עליהר בירהר, ה  אה עפו
שפפו  ביזיהר השופפים. להכרעה הלויות עריט ושארו המתנדבים, שורת וגר פ

 שייסה לידידו שפיפר בר־גוריור עפום וה היה האם הפרבויות: השאלות שהי
 בפישריר שגרם, עפום וה היה ואם פוריה, פסירה וגרו פתזהלת בי ירסווי

י שייסה וגר ההיס לפגירה בעסיפיו, או
 ששפוהיהם העיסריים, האישים פיפסד אה הזה העולם פגיש אלה בעפורים

:הגדולה לפרשה השתרבבו

חו את ובדק ראה ח״כ. יגאל; אלץ,
 את וכן הפרסום, לפני שךרת־המתנדבים ברת

 עמוס, התפטרות נדרשה בו לעמום, מכתבה
 פסח המשפט בזמן קל. תיקון בו הכניס אף

הסעיפים, שתי על למרחב, עתונו,

 אביו ראש־הממשלה. דויד, בן־גוריון,
והצ נפגש המשפט התחלת עם עמוס. של

 אמר עמום. בדירת הפגנתי, באופן עמו, טלם
 התחלת, אם ״בני, הכתבים: בנוכחות לו,
 הדבר נעשה הסניגוריה, לדברי תיסוג!״ אל

 ודעת־ בית־המשפט על לחץ להפעיל כדי
ש הוכיח המשפט שטיינברג). (ראה הקהל.
בישי השתתף המפורשת, להכחשתו בניגוד

 של הפלילי התיק את לסגור הוחלט בה בה
 אלפי החזקת על הסוכנות, גזבר בהרל, דויד

לארץ. בחוץ דולארים

 הכללי. המפקח סגן עמום, בן־גוריון,
המתנד שורת של בחוברת הואשם כי טען
 של תיקו בסגירת מעורב היה כאילו בים

 לשותפות נכנס וכאילו ירקוני, שייקה ידידו
 יחס ללא הנאת־יתר יהנה כי בידיעה כורים

 אלא לדין השורה את תבע לא להשקעתו.
 ה־ פתח בו בשבוע שבועות, כמה כעבור

 עד שהיתה גילויים, בשורת נגדו הזה טזלם
 מהשורות וכוללת רחבה יותר שיעור אין

והסת המעטות
ה בחוברת מיות

 במשפט שורה.
 הסניגוריה טענה

 של תביעתו כי
ה נגד עמום
תבי־ היתה שורה

 באה וכי עת־סרק,
 לזרות כדי רק

הק בעיני אבק
 מן ולהתחמק הל

 להגיש הצורך
העו נגד משפט

 והרב־ המפורשות האשמותיו על הזה, לם
ב להתדיין. חשש אליהן שביחס גודניות,
 כורי־הזיפזיף לשותפות נכנס כי הוכח משפט
 ירקוני, שייקר, היה משותפיה שאחד כורים;
 אחת, פרוטה אף כמעט בה להשקיע מבלי

 בה השקיע כי בשבועה שהעיד פי על אף
 מנהל־הס־ על־ידי שהוזמה עדות ל״י, אלף

 לחץ הפעילה המשטרה כורים. של פרים
 שזכתה כורים, של המתחרים נגד בלתי־רגיל

הו אחרים. במשרדי־ממשלה גם מיוחד ליחס
 העדפת־ את שלל מבקר־המדינה גם כי כח

 עמוס העמיד כאשר כורים. זכתה לה היתר
 הפרשות, שאר בכל כמו זו, בפרשה פנים

ומס בו הנעשה על דבר יודע אינו כאילו
 להיות שמתיימר כ״מי תמיר הגדירו ביבו,

 הודי.״ פאקיר או לשאול, יודע שאינו נער
 שלוש ירקוני, שייקר, עם להתרועע מוסיף
 רשמיים במיסמכים הוגדר שזה אחרי שנים

 היה שאסור שלו להודאתו בניגוד כ״חשוה״
 היה לא כי טען חשוד. עם להתרועע לו
 שנים במשך שהתנהלה החקירה על מושג לו

 ידידו נגד ביותר הקרובים ידידיו על־ידי
 אלה לא וני אירס״ו, בענין ביותר הקרוב

 מאומה, מעולם כך על לו סיפרו לא זה ולא
דב למרות זאת טען עדותו. אחרי לא גם

 עיסקות על מבקר־המדינה של החריפים ריו
בעתונות הנרחבים והפרסומים איונז״ו,

ש למרות זו. בפרשה שייקר, של חלקו על
 הופרכו שחצני, כבטחון הושמעה עדותו

 ועדויות מוצגים על־ידי מיסודותיה עשרות
שנת הפנימיות הסתירות על נוסף אחרות,

ברא ובוטח עליז נראה שלו. בעדותו גלו
 סיומו, לקראת ומדוכדך קודר המשפט, שית

ה יועצו בעזרת נגרר כי לו נתברר כאשר
הרסנית. להרפתקה משפטי

★ ★ ★
 קצין־משטרה. אפרים, הופשטטר,

 השתתף הארצי. במטה הפלילי הענף ראש
 עמוס של מקורביו חבר עם פעיל באופן
בקנו מרכזי תפקיד מילא המשפט, בהכנת

שטינ נגד ניה
שטינ (ראה ברג

 התנהגותו ברג).
הוגד זה בענין

שופ על־ידי רה
כ״צורמת.״ טת

 סהר של :חקירתו
 תמיר עו״ד ע״י

 הטענה הושמעה
בדר העלאתו כי
 צמודה היתר, גה

ה תיקו לסגירת
 אחד של פלילי

ה של בעדותו הוגדר סהר. משפחת מבני
השופ אך כ״מושחת,״ רפפורט חנן נתבע

 טענותיו, את לפרט לרפפורט נתנו לא טים
 זה. למשפט שייכות שאינן בנימוק

אי* הלפרין,★ ★ ★
הק (״איסר סר

 סהר לדברי טן״).
 התיעצו ועמום,

 עם בקשר עמו
כשנש המשפט.

 מה עמוס אל
השיב: תפקידו,

 אתו נפגש ״אני
קרובות. לעיתים

ב עובד הוא
הממ ראש משרד

 תפקידו.״ מה לומר מוכן איני שלה.
★ ★ ★

ה ראש משטרה. קצין שמאי, זוהר,
העיקריים הכוחות אחד הכלכלית, מחלקה

 שטיינברג נגד הקנוניה מגיבורי במשטרה.
 סבדד• (ראח סברדלוב ונגד שטיינברג) (ראה
 ירקוני ששייקה רשמי במיסמך קבע לוב).
 שעמוס .בעוד סוכן, באמצעות בגניבה חשוד

 חשוד. אינו ששייקה לו אמר זוהר כי טען
 ענינו, את להסדיר כדי ירקוני פנה אליו
ב ליף) (ראה ליף אצל פרטי ביקור אחרי
 העובדות אחת היתה זו שיחה ענין. אותו

 בעליל. והוכחה השורה, בחוברת המרכזיות
 של תיקיו לסגירת רשמית אחראי היה

 הוכיח, זה דבר להעיד. הובא לא אך שייקה,
 להד מבקשת התביעה כי הסניגורית, לדברי

 ב־ סתירות מפני וחוששת האמת את לים
 רפי חנן הנתבע על־ידי הוגדר עדויותיה.

 בית־המשסם אך ס״מושחת,״ בעדותו פורט
 בנימוק טענותיו את לפרט לו איפשר לא

 זה. למשפט שייכות שאינן
^ ^

 הכללי, המפקח טגן אגרחם, זלינגר,
ה- הוראותיו אף על החקירות. אגף ראש


