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דייועץ אולם גבו, על נכבד שר הושיבו

 בקול זאת עושה וגם השר, על לצפצף יכול
. גדול.

★ י ־ י י־ . * ★ 7-1 ,
ר ** ו ר כ ש  כשם רמשסרח, על רוכב ה

. .להיזהר, צריך הוא נמר. על רוכב שילד
ליפול. שלא מאד

 די נמצא לא שמשרדו . היחיד השר הוא
לש לירושלים. להעבירו כדי אפילו חשוב

אפי תל־אביב. בקרית נשארה האומללה כתו
ב משרדו אין הממשלתי בשנתון לו כ ר  מ

 טקס מהם, יאחד אנשים. משלושה אלא
 ושומר־ראש במשטרה ע.מ.מ. רובינשטיין,

 על־-כך מקפיד בן־גוריון, דויד של לשעבר
 למסור מ-לי השר עם ידבר לא אדם ששום

הענין. תוכן את כל- קודם לו
 חשר ככור את השאירו מדוע

 נוח סידור שזח מפני ? זח' כתפקיד
י מאד.

 העושה בן-גורירן< עמוס שולט במשטרה §
מר ממלכתי במכשיר רוחו על העולה ככל
הש.ב. עם יפה תיאום תוך זה, כזי

 של הטראגית דמותו מרחפת לעמוס מעל
 אך׳ שהיא, השפעה כל החסר סהר, יחזקאל

עמוס. של מעשיו על מחפה
ה ומותו מרחפת האומלל לסהר ומעל

 עוד אפסית שהשפעתו שיטרית, של מללח א
 סהר, של מעשיו על מחפה ושהוא יותר,
עמוס. מעשי שהם

 מכין לשיטרית, במכתב סונה כשמישהו
 לסהר אותו ושולח העתק, השר של משרדו
 עמום. את -שואל סתר לאינפורמציה. בבקשה

 שיטרית מקבל של.עמום, לבו עליו טוב אם
אליו. לסונה מעביר א ה, אותה תשובה,

ל הנוגע ענין בכ.םת 'מעלה כשמישהו
 השר כבוד פרוצדורה. אותה חוזרת משטרה,

 סהר, יחוקאל של דבריו את .בכתב מקבל
 הודעה בצורת הבית, לחברי אותם ומודיע

 ממשלת ח_ר שר־המשסרה, של מוסמכת
ישראל.
אלי׳-'לכל־ ■סידור זהו די ה אי

 השר ככור של חייו כרכר. נוגעים
 כעניניו. לעסוק חופשי והוא קלים,

כ להשתולל יכול הכללי המפקח
 אחראי להיות מכלי ,,נפש, אוות
ל 5כפו! לחיות ומכלי איש, כפני

 אדם מופיע הכנסת וכפני . כנסת.
 כמעל,. ידו שאין יודע אחד שכל

 כן ושעל השפעה, שום .לו שאין
 ורוע*לכ כיזכוז־זמן אלא זה אין

לחייו. לרדת
★ ★ ★

ך י ל ^ ע ה ;*ידור פו ו על בפועל? ז נ
 לספר חזה, העולם אנשי אנו, יודעים

מאד. ומאלף — אריך סיפור
 נגד מעשי-טרור חמשה בוצעו כה עד

 ה־ מצאה אחד במקרה לא אף זו. מערכתי
 אחד במקרה לא אף האשמים. את 'משמרה
. , . . לוין, מישהו' הועמד

 במערכת. פצצה התפוצצה 1952 בדצמבר
 העיתון, י של עורך־התבנית את פצעו רסיסיה

■ עבודתו. בשעת דוש, הקאריקטוריסט
 המעשה על לדץ הועמד לא איש

חיום. עד
 מעטים ־ ימים ,1953 בדצמבר שנה, כעבור

 מתח הזה העולם אשר קיביא פעולת אחרי
 לחטוף נטיון נעשה חריפה, ביקורת עליה

ה .מן בחצות בצאתו הראשי, העורך את
 התוקפים השתמשו בו בקרב־מגע, מערכת.
 ,לראש־ד,מערכת קשה זעזיע־מוח נגרם האלות,

 לא התוקפים אשר הר/שי, העורך ואילו
 חלקי בכל נחבל ממכוניתו, להוציאו ,הצליחו

נשברו. ידיו שתי ואצבעות גופו,
ה הכנסת של ועדת־משנה לפני בעדותי

 חיו המוקפים כי. .בשבועה! ,(דומני עדתי
 המדינה,: של כוחות־הבטחון של יחידה חברי
בשמה. בפירוש זיהיתי אותה

לדין. איש הועמד לא היום עד
 שי ח אבא של משטרו נגד המערכה בשיא
 אנשי־האג- ניסו ,1955. מאי בחודש בחיפה,

 חרם באמצעי־טרור להשליט חושי של רוף
 היו חיפה עתונאי כל בחיפה. הזה העולם על

 דעת־ על־ידי שהנכשלה יזו, להשתוללות עדים
הנאורה. הקהל

לדין. הועמד לא איש ■
 בדלת ■הונחה-פצצד, מעטים,־ ימ־ם כעבור ■

 המשטרה, מומחי של עדותם לפי המערכת.
 שלם אגף למוסס מפוגלת זן פצצה היתד,

 במקרה רק דייריו. ת עשר! על הבית, של
התפוצצה. לא

מאותו. פצצה התפוצצה מבן. לאחר שבוע.
 שעה אותה הודפס בו ישראל, בדפוס סוג

 בקיר, גדול חור נקבה הפצצה הזה. העולם
 י נפצע. אחר' פועל לפנונת-־ההופטה. ■ סמוך

 ישראל^שהו־- משטרת . של הכללי., המפקח .
לפגי עוד לעתונאים, כסוד אמר. במקום, סיע

הונ אלה פצצות כי החקירה, התחילה שאף
 באיג־ סצוייר עצמי• חזה העזלם על־ידי חו

 השר כבוד הלך זו מוסמכת :פורמציה
 הודיע, אשל אח והודיע הממשלה לישיבת ,

 ח• ־של הפרוטוקול מן נמחקו דבריו אך
 הציונים־ שרי הקימו באשר (הסודית) ישיבה

 מן נם,ג השר כבוד שערוריד* הכלליים
 בפיו. שהושמו הדברים

 נושא על נרחב דיון התקיים שבוע "באותו
ב הממשלה את ייצג השר כבוד בכנסת. ■זה,

 ההשמצה על לחזור העז לא הפעם זה. דיון
 היתד, ושתוצאתר, בפיו, שהושמה המתועבת

 אמר ה,א מניחי־הפצצ,ת. על מוהלם חיפוי
 במלוא נמשכת החקירה כי לקברי־הבית

לצנסת. יבואו תוצאותיה וכי ,המרץ,
לחקי והצי. שנתיים עכרו מאז

 היו לא ככיכול, שהתנהלה, רה
 הובא לא דו״ח שום תוצאות. שום

 איש לדין. הועמד לא איש לכנסת.
דבר. כשום הואשם לא

 חקירה אותה של תר בי! החשוב הפרט
 סיבת על המשטרה של המעבדה דו״ח היה

 במערכת. מכונת־התובת של אי־ד,התפוצצות
 שנעזרה מניחי־הפצצה, של מכונת־התעמולה

 מ.אבתה, את שעשה מסוייס עתונאי על־ידי
 טענה היום, עד הובהרו שלא סיבות בגלל.

בל רושם לעשיית מראש נועדה הפצצה כי
 זה שהיה הוכיח המשטרה מימצא אולם בד.

 מקרית, היתר, לאי־ההתפוצצות הסיבה שקר:
מראש. להכנה גיתנה ולא

 טיהור כו שהיה זה, מימצא
החש מכל המערכת של מוחלט

 והועלם הושתק המלוכלכים, דות
והציבור. הכנסת מעיני

 אחד. בשטח הצטמצמה המשטרה פעולת
מ שומרי־ראש, ניתנו הזר. העולם לעורכי
 אלי- שנצמדו התל־אביבית, הבולשת שורות

 ש,מרי־ראש ביממה. שעות 24 במשך .הם
 דו״ת ערכו ד,ש.ב., בשליחות פעלו אלה
ומע פגיש:ת׳הם העורכים, תנועות על .יומי

 נוביק, למאיר הועברו אלה דו״חים שיהם.
 בילוש השב. ?בין המשטרה בין המקשר

 מגיהי של עבודתם את למעשה, השלים, זה
מסע את להחניק מעוניינים שהיו הפצצות,
ד,גילויים.

★ ★ ★
 ה־ בנסיונו להיעזר צורך אץ ולס ^

ב1\  לעמוד כדי ויד.!א, ה,ה העולם של ר
 השר כבוד בין שיתוף״הפעולה תוצאות על

ישראל. משטרת צמרת לבין
 כבוד זה היד. בן־גריון עמוס במשפט

ש ההצהרה על שחתם שיטרית בכור השר
 למען החשובים, התיקים את לפתוח אין

 זאת בכל השופטים כשפתחו הציבור. סובה
 לא המקרים ברוב כי נסתבר התיקים, את
ה אפילו השר. כבוד להצהרת שחר היה

 יתרה חיבה הראה שלא צלטנר, זאב שופט
 סטירת־לתי אז נתן משפט, באותו .לנתבעים
השר. לכבוד מצלצלת

 את הוציאו וחבריו כשצלטנר
 המפקח את האשימו כו ...פסק-דינם,

 ככוד השתמש לא כקשר, הכללי
 המפקח את לפטר בסמכותו השר

 ביחס מאומה עשה לא כן הכללי.
השופ של אחרות הערות לתריסר

 לסדרי• כנוגע כפסק־הדין, טים
התערבותו. את שתבעו המשטרה,

 בסמכיתו השר כבוד השתמש זאת לעומת
 קורבן שטיינברג, זאב ז?קצין את לפטר כדי

 גם המשטרה. ראשי של ענת המת; הקנוניה
 בבית- אשמה מכל שטיינברג זוכה כאשר

 נגדו הנלוזות ההשמצות וכאשר המשפט,
 את השר ביטל לא כל, לעמי הופרכו

 השופט הוא, זה היד. ,להיפר ;ההתפטרות.
 המחפיר מכתבו את לכנסת שקרא לשעבר,

ה את היועץ השמיץ בו כהן, חיים של
 הראשית שופטת־השלום שיטרית, של יורשת

סתל־אכיב.
 להזכיר, אפשר זו. לרשימה להוסיף אפשר

חבר של בביתו שהונחה הפצצה את למשל,
 הסימנים כל לסי ואשר רוקח, ישראל הכנסת 

 איש השלטון. שליחי בידי היא אף ־הונחה
לדין. הועמד לא איש הואשם, - לא

 לתת אץ האלה המקרים ככל
 הוא הספק. מן השר-ליהנות לכבוד

ה בימי נכוה קצץ־משטרה היה
 כית-ספר מנהל היה הוא מנדט.

 שופט-שלום חיה הוא לשוטרים.
מעו הוא המדינה. לקום יעד ראשי

 62 לפני נולד כה הארץ, כחיי רב
הסיזון, היתח מה יודע הוא שנה.

 רצח פרשת מאחורי הסתתר ומה ־
 יודע שהוא לחניה ארלוזורוזג.יש

המע• מאחורי מסתתר מה -היטב

 נגד הממושכת הטרוריסטית רכה
הזח״. ״העולם

 תפקיד למלא השר כבוד בוחר זאת בכל
 בכל־ זו. במערכה וווסריככוד מפוקפק כה

 לחיפוי וחתימתו שמו את: נותן. הוא .;זאת
 משטרת־ של ורקו-ה המושחתת הצמרת על

כוחת־החושך. מעשי על ובעקיפין ישראל,
ל ביודעין עצמו את הפך הוא
ה המשטרה, מטח שד שני דובר
השק על הכיב ספרדי כניב חוזר
ה כסי סולני כניב המופצים רים

 נאש, יעקוב רט״ח הרשמי, דובר
עדיין נחלקים עתונאים כמה אשר

בםדינה
העם

א ל ט- ק עו ש הפדי ר
 במכשיר מצוייר ישראל של המדיני המוח
 הידיעות כל את מסנן זה מכשיר מחוכם.

 ל• המתאימה ידיעה כל אליו. החודרות
 לתעד מגיעה המוסכמים, משפטים־הקדומים

 מעובשים מ.שגיש הסותרת ידיעה כל דתה.
 המות מר ש. כך נרשמת. אינה פשלט אלה,

 לעולם, מתרגש אינו שלוותו, על
הם־ הצמרת היתר, זה, נוח מכשיר לולא

והשר הטראגדיח
המחפים שורת

 כתואר להכתירו אס בדעותיהם
״נאשקרן". או ״שקרגאש׳׳

̂ן ^ ׳
 כבוד בצער. הדברים את אומר ני̂ 

 מאד וקשה סימפאסי, אדם הוא השר
 הדברים אולם אישי. באופן עליו לכעוס

 אישית חיבה7 לתת אין ושוב לכת, הרחיקו
 עם היאמר,7 חייבים אשר דברים להשתיק

המרינה. ׳ולסזבת הציבור לטובת הצער, כל
שאפ מעמד, נוצר הזאת כארץ

 - המחפים״ ״שורת לו לקרוא שר
 ב־ כעצמם עוסקים שאינם אנשים

 כעצם המחפים אך מעשי-נכלה,
 מעשי־הנב• על האישית הגינותם

אחרים. של לה
 המדינה גנבי שבל ההגון, ממבקר־המדינה

 עבודתו, נוהלי מאתרי להסתתר מנסים
 מעשיו אחרי המנקה ההגון, ומשר־המשפטים

 ועד המשתולל, המשפטי היועץ של ודיבוריו
 מסקין, ואהרון אלתרמן נתן של להגינותם

ה למכונת־ההסתה קומתם במלוא שנרתמו
 חזית זוהי — מנגנון־החושך של זדונית

ה הגון, אדם עם כי מאד. ומסוכנת אחת,
 נכל, על שלא־ביודעין או ביודעין מחפה
עצמו. הנבל עם מאשר להתווכח יותר קשה

 כי ולתמיד אחת לדרוש יש
י בציבור לקום המעיזים אנשים

ה האחריות את עצמם על קבלו
 שישתקו. או - ם לדבריה מוסרית

 להיות רוצה אינו השר ככור אם
 תחת הנעשים לדכרים אחראי
 אינו איש שממילא מאחר חסותו,

 ממנו לדרוש יש הרי אותו, שואל
 להתפטר אומץ־הלג כו יקום כי

זה. מתפקיד
 למשרד־ משרד־המשטרה יצורף זה במקרה

 אחראים ומפלגתו ו ש; השר אשר הפנים,
 ביום ורועו נחת את וירגישו הציבור בפני

 אדם כשר־המשטרה שיתמנה או הבחירות.
 — בספק מוסלת אינה המוסרית דמותו אשר
 או אבריאל אהוד קולק. מדי כמו איש

שילוח. ראובן
 ככנסת כזה איש יקום כאשר

ל ידע - יודיע אשר את ויודיע
 וכשם המדבר, מי אדם כל פחות

מדבר הוא מי

 השגה להזדעזע צריכה ישראל של דינית
 הגיעו. זו אחר בזו כי פעמי* וכמה כמה

 ממש, מהפכניות שהיו לגבול, מע:ר ידיעות
 מדינית ■מה ליו לגמרי חדשים אפיקים. פתחו

כה: עד. השרשרת ישראלית.
 אל־ עבד גמאל שנתן מיוחד ראיון •
ב הודה, בו אמריקאי, .לעורף־עתון נאצר

 שאין קיימת כעובדה ישראל של קיומה
 ישראלי״מצרי שלום כי . קבע עליה, לערער

 את עליה תקבל ישראל אם אפשרי יהיה
 אל״נאצר: עבד הציע הפליטים. בעית פתרון

 ראעח־עזה את לקבל ישראל מוכנה אם
 תתנגד לא בד״ הנמצאים הפליטים עם יחד

מצריים.
 ה• חזית״השיתרור של דחופה פניה •

 בשוייץ. ישראליים גורמים אל אלג׳ירית
 תמיכה ביקש א־-ג׳יריה חרות לוחמי מטה

הבינלאומית בזירה למלחמתו ישראלית
 בור- חביב טוניסיה נשיא של הודעה •

 אין וכי בישראל, לוחם הוא אין כי גיבה,
 יהודיה מלבר יהודים בשום ענין לטוניסיה

ושווי־זכויות. רצויים אזרחים שהם שלה,
ליש היתרי אילו היקרים. הידידים

תוכ העורכת אמיתית, מדינית צמרת ראל
 מהידיעות אחת כל היחה ארוך, לכווח ניות

 לשבירת קדחתנית לפעילות גורמת האלה
 ה המנהיג אולם המדינה. את החונק המצור

 חדש רעיון הגתה לא ישראל של הפוליטית
.1905 מאז

 עתה ביקשה שעברו, הדורות מסורת לפי
 החורקת לעגלה ישראל את לקשור זו צמרת

 לנאט״ו ישראל הכנסת על־ידי אירופה, של
 אל- עבד שגם מכיון האחורית. לדלת מבעד
 בורגיבה וגם אלג׳יריד. לוחמי גם נאצר,

 בלתי־רצויים רמזיהם היו לנאט־־ו, מתנגדים
בהחלם.
ו חוסיין סעוד, — נאט״ו שותפי ואילו

 כי והערב השכם הכריזו — אל־סעיד גורי
 את להשמיד היא ביותר הקדושה. מסרתם
 הנשק בעזרת אללה, לשמי מתחת ישראל
והאמריקאים. נאס״ו של החדיש

ף י ע ס ר! ה ח א  התפרסמה השבוע ן. ה
קוד את גם בצל ששמה ידיעה, בישראל

 המפלגה מזכיר ביותר. המהפכניות מותיה
 מיסב את. המייצגת במרחב, ביותר. בה ההש
 אלא בסוריה, .רק לא הלאומניים חוו? •הב!■

 עם לשלום בסים הציע. ובירדן, במצריים
של ־מרחיק־ראות מרעיון כחלק ישראל,
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