
ס ב ש ת1ה ה
יי#

הראשי: העורך

המערכת: ראש
ז כה שלוב

.משנה: עורך

תבנית: עורךכיריב: עירך

 ,26755 טלפון תל־אב־ב, ,8 נל־קסון וחוב י
 ״עולמפוס״. : למברלו־ס נזען .׳156 ,ך. ת

בע״נז. הזה העולם לאור: החזציא
 .62239 טל. וז־׳א, בע״נז, שהם משק ״זפוס

ב ובניו, טופל •דוד : ההפצה  חדאבי
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

המערכת: חברי
 גלילי,. לילי גל-ור, ישייע בר־ריין; 'מנשה
חרכי,־ו, אירהה. ורר, רותי הורוביץ, דויד

 סמן, אביבה כיסים, •אלכם טאיבר, אוסהר י:
קרו. שלמה המו, עמום
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ה של הדרמתיים הרגעים מכל רגע שום
 שאסבר זה כמו בזכרוני נחרת לא שבוע
עתה. עליו

 בלי בערב. ג׳ ביום שוחרר תבור אלי
הנסי את אפילו לטשטש נסיון בלי תנאי,

 את להעמיד גלוי פחד מתוך המבישה, גה
 בבית־המשפס, למבחן הנלוזות השמצותיה

 נדרשה לא ערבות אפילו המשטרה. נכנעה
במאומה. הואשם לא הוא מתבור.

או דנתי שם בכנסת, הידיעה את קיבלתי
 הצורך על מרכזיים חברים כמה עם שעד, תה

 הציבורי. המצפון לד,זעקת מיידית בפעולה
לה מיד הסכמתי השיחרור, על לי כשמסרו

 דיחוי ללא לכנס חברי: של הטלפונית צעתם
ב אלי יספר בה כללית, עתונאים מסיבת

 אימון של סימן זה היה סיפורו. כל את גלוי
 שמע לא שעה אותה כי מצדנו, בלתי־מסוייג

 אלי, של פרקליטו לא וגם מאתנו• איש עדיין
המלא. הסיפור את

 ־ פך. לתל־אביב, :חזרה שמיהרתי בשעה
 בראש־ת בטי. לס בא המסיבה את כהן שלום
 הי בע,יד מוחצת: גדי ת קריאת השמיע ,דבריו

 הרי משב.-, ון מד להשתמט מנסה 'משטרה
 או־ שיעמיד, אדרבה. . לקראת ששים אנחנו

לדין. תני
 המצב גב בלתי־רגילה. קריאה זאת היתז

 העזו לא המאשימים הגה כי בלתיירגיל. היה
 ב לא אס•.ו בית־המשפם, מכת; על לדרוך
 • וי .אז של מעצרו הארכת את לבקש

האדירה שמכ,־גת־הת,מולה המואשמים, אגו,

ה את ביימנו כי הציבור את לשכנע ניסתה
 לתאר קשה המשפט. את תבענו אנו פשע,

יותר. גדול אבסורד
 הגנב ראש על כי באמרה משהו יש אם
 להוכיח צריכה שתגובתנו הרי הכובע, בוער

 פחדה המשטרה מוכתם. מי של מצפונו
 לא אנחנו — ומדעת־הקהל מבית־המשפם

 דיחוי ללא יזמנו אנחנו להיפך, פחדנו.
ושאלותיו. הציבור לפני התייצבות

★ ★ ★
 זו, למסיבת־עחונאים המערכת כשקראה

או לכנס ההצעה מאליו, מובן כדבר עלתה׳
 העתו־ אגודת של ביתה בבית־סוקולוב, תה

 מזכיר רון, למשה טילפן מערכת חבר נאים.
הת זו. באגודה הכל־יכול השליט האגודה,

 סירב המזכיר ביותר: מפתיעה היתד, שובה
 בבית- המסיבה קיום את להרשות בהחלט

 היו העיר עתונאי שכל למרות העתונאים,
הידי שהיו אלי, של דבריו לקראת דרוכים

היום. של העיקרית עה
 כש־ אחר. במקום שלנו המסיבה את קיימנו

ה הצד לפתע לנו נודע אותה, סיימנו אך
 באופן מילפנו עורכים כמה המטבע. של שני

ל כדי במסיבתנו, שהיו לכתביהם, בהול
 את להם ולמסור לנית־סוקולוב לאוץ בקשם
 לתת שסירב המזכיר, כי מסתבר אלי. דברי
 ב־ דבריו את להשמיע העתונאי תבור לאלי

 מוכר־נקניקים כל יכול בו בית־העתונאים,
 נתן תשלום, תמורת מסיבת־עתונאים לקיים

אותה להופיע ולפמלייתו בן־גוריון לעמום

 בית; באותו העתונים עורכי בפני עצמה שעה
תבור. נגד השמצותיהם את שם להשמיע כדי

 לגשת תבור לאלי הציעו עתונאים כמה
 יוכלו שעורכיהם כדי לבית־סוקולוב, עמם

ה ביצבץ אוזניהם. במו דבריו את לשמוע
 למסיבת־ תבור את להכניס האמיץ רעיון

 את במקום בו לסתור שיוכל כדי העורכים,
הצד שני הצגת וחבריו. עמוס של דבריהם

 מבררת היתר, אחד, בחדר זה מול זה דים
כהר. חיש האמת את

ש בעוד לבית־סוקולוב. אלי את ליווינו
 והודיעו כתבים כמה עלו למטה׳ היכר, הוא

 מה בבית. נמצא תבור כי למעלה לעורכיהם
 הו־ מפארסד, נלקח כאילו נראה אז שקרה

ליבודית.
 עטורי העליונים, הקצינים פמליית בקרב

 הנוראה הסכנה פאניקה. פרצה הקישוטים,
 אותם העבירה בבית, קורבנם נוכחות של
ב הדלת את מבפנים נעלו הם דעתם. על

עצ את סגרה ישראל משטרת צמרת מפתח.
מ פחד אחוזת העורכים, עם יחד בחדר, מה
 בחוץ. בשקט שהמתין 23ה־ בן הצעיר פני
 הפעם זו מלא, בפה לצחוק שלא יכולתי לא

עין. עצמתי לא בהן שעות, 72 מזה הראשונה
הקע התהפכה שעות, כמה תוך הנה, כי

 סוגר מאחורי אלי ישב בבוקר פיה. על רה
 התהלכו השחצנים ומשרתיו ועמוס ובריח,
מבו ומשרתיו עמוס ישבו בערב ואילו בחוץ.
 ישר אלי בעוד נעולה, דלת מאחורי הלים

בחוץ.
 גם בחדר, להסתתר המשיכו ומלוויו עמוס

 אתו. מסיבתם בתום ממנו יצאו כשד,עורכים
 ניסו התרחקו, שהצלמים עד המתינו הם

 לא הם שיצולמו. מבלי הבית מן להתחמק
הצליחו.

 במו ראיתי, לא מעולם גדול. רגע היה זה
 של האילם לכוחה יותר נהדרה הפגנה עיני,

הרע. המצפון של הברכיים ולפיק האמת,
★ ★ ★

 הציבורי. הקרב הוכרע כבר רגע באותו
 ההמונים אותם כל הקהל, של המכריע רובו

 לגבי מוחלט כל־כך באינסטינקט המצויירים
 רק אמת• אלי של סיפורו כי ידעו האמת,

 עוד ביותר הנרצעים המפלגתיים העבדים
 כלשהי אמת יש כי עצמם את לשכנע ניסו

והש.ב. המשטרה בנירסת
 גירסות, שתי שהיו העובדה עצם אולם

 היתה כבר ביניהן, לבחור נדרש האדם אשר
 ביצעו לא הם כוחות־החושך. של גדול נצחון

 וכתבלביהם. שותפיהם בעזרת הפשע. את רק
 כי להוכיח המוכה הקורבן את הכריחו עוד
בעצמו. התעלל לא

 העתונות. על רובץ לכך האשמה מן חלק
 ובראשם העתונים. רוב הפעם נהגו אמנם

 בהגינות וחרות׳ הבוקר אחרונות, ידיעות
 הקודמות, בפעמים מאשר גדולה יותר הרבה

המשר עתונים מלבד זה. עתון הותקף בהן
 נתנו למרחב, כמו מלא, בפה הש.ב. את תים
אוב אולם הגירסות. שתי את העתונים כל

מפוק מוסרי ערך בעלת היתד, זו ייקטיביות
 בין קפדנית ניטראליות תתכן האם מאוד. פק

הגי ישנה והאם ונתקף? תוקף ונרצח, רוצח
כזאת? בניטראליות נות

 של גירסתם — שלישית גירסה גם היתד.
ו לדברינו, שלם בלב האמינו שאמנם אלד,

 זאת בכל רצו שלא אך עמדתנו, את העריכו
 או ד,ש.ב. בידי ביצעה החטיפה כי להאמין

אפ בקדחתנות חיפשו הם בו. הקשור מוסד
ה את מהם שתימנע כלשהי, אחרת שרות
האכזרי. צורך

 אומץ־לב באמת דרוש עליהם. כועס איני
ב ישר לאמת להביט כדי מאוד רב פנימי

 מחייבת היא נוראה. היא זאת אמת כי עיניים.
 אשליות הרבה למוטט עשויה היא למסקנות.

 יותר הרבה בלב. שרדו שעוד ונוחות יקרות
מנ בידי בוצעה לא שהחטיפה לחשוב נעים
 בל־ פורצי־גדר כמה בידי אלא ממלכתי, גנון

 פלוגת־ או חדשה, מחתרת או תי־ממושמעים,
פרטית. אגרוף

 בגליון שתמצא התיאור יקר, קורא אולם,
 של העובדתי הניתוח ושרק, כחל ללא זה,

 ),14־15 (עמודים בפרשה המשטרה התנהגות
 מבצעי לגבי ספק כל משאירים אינם שוב

 בחול, ראשו את לטמון שרוצה מי הפשע.
 הוא כי לדעת עליו אולם זאת. לעשות רשאי
לה העלולה רעה, רוח נגד ממאבק בורח
 לו נותן שמצפונו מי המדינה. על אסון מיט

 ידע מדינתנו, לדמות האחריות מן להתחמק
עושה. הוא מה לפחות

★ ★ ★
האח מן להתחמק למשטרה ניתן לא אנו
 להימלט לחוטפים נרשה ולא לדבריה, ריות

ו פשוטה תביעתנו למעשיהם. האחריות מן
 כל בפשטותה לשכנע חייבת והיא תכליתית,

בר־דעת. אדם
דורשים: אנו
לדין תבור אלי את להעמיד • כבית-סוקולוב העורכים מסיכת כשעת ותפור אכנרי

סוקולוג מכית מתחמק עמוס
 על* כפומכי לו שיוחסו כהאשמות

 שיוכל כדי המשטרה, דוברי ידי
 ד הזדוניות ההשמצות את להזים

או: - הפחדנידת
 הקצינים את לדץ להעמיד •

המ בשם אלה השמצות שהפיצו
 מע על הרץ את יתנו למען דינה,

:או - המחפיר שם
 צבורית, ועדת־חקירה למנות •

 מחוזי, או עליון שופט בראשות
 על ותנצח העדויות את שתגבה
 ותמסור משלה, יסודית חקירה

 חודש תיד ולכנסת לציבור דד׳ח
ימים.
להי השלטון יסרב אם קריאת־תגר. זוהי

 איש עוד יימצא לא שוב זו, לקריאה ענות
 מנגנון לא כי לטוענים אימון שיתן בארץ

הפשע. את ביצע ממלכתי
★ ★ ★

ל חשוב, חבר־כנסת עם שישבתי בשעה
 שאל בפרשה, ודנו הממשלה, חבר שעבר
 אתה האם לי, .תגיד בפשטות: לפתע אותי

מפחד?״ לא
 מל- בימי בבריטניה שקרה במעשה נזכרתי

 במשרד־ הכסילים אחד השניה. חמת־העולם
 כרזת״קיר, הוציא הממשלה של התעמולה

 נשאה ד,כחד, המוראל. את להרים שנועדה
 מסד. מפני פוחד .מי השחצנית: הכותרת את

הגרמניים?״ סי־הקרב
 של הבסיסים אחד לקיר הכרזה כשהגיעה
מ אלמונית יד רשמה המלכותי, חיל־האוויר

 שעות 24 תוך כאן.״ .לחתום לכותרת: תחת
 גיבורי בסים, אותו של הטייסים כל חתמו
בריטניה. על הקרב

 כי יודעים אנו כן. פוחדים? אנחנו האם
 מפני נרתע שאינו אדיר, מנגנון עומד מולנו
 גופנו. על זרועו נחת את הרגשנו דבר. שום

 כמו מחרידות, בפרשות בפעולה אותו ראינו
קססנר. רצח פרשת

רו אלא בני־אדם, היינו לא פחדנו, לולא
מלמ אותנו ירתיע לא הפחד אולם בוטים.

 את ראיתי המלחמה בימי חובתנו. את לא
 על ועולים לילד,־לילה יוצאים פלוגתי חברי

 מפני נרתע שאינו אדיר, מנגנון עומד מולנו
 כל פחד. מאתנו אחד כל בחשיכה. האוייב

 שלא רציניים סיכויים קיימים כי ידע אחד
 אולם שבו• לא רבים הפעולה. מן חי ישוב
 אלא, ברירה היתד, לא הגון אדם שבפני ידענו
 והתגברות, פחד תוך כך, ושוב. שוב לצאת
 מקימי תש״ח, לוחמי של מעשיהם נולדו

המדינה.
 שהוא ייתכן אחר. בקרב עומדים אנו כיום

 נסתר האוייב כי — יותר מבהיל יותר׳ קשה
 עבר, מכל להתקיף יכול והוא העין, מן

 היא החזית בגב. המורעלת סכינו את לנעוץ
 המאבק. אותו נשאר המאבק אולם אחרת.

 ההגינות, העצמי, הכבוד פחד: לא או פחד
בדרך. נמשיך כי תובעים תחושת־החובה,


