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בן־ארי. יעקב הארצי הממה וקצין פלג יואב תל־אביב מחוז מפקד לבית־הדין חבריו לידו: מעתי.

במדינה
*) מזנמוד (המשך

 פעולה לשתף ״היא סברו, החוק,- את לרכך
אותו.* המכינים עם

 בצנזורה די בי סעו שלו, על עמד שוקן
 העתונים, עורכי של האחריות וברגש הקיימת

 נזק לגרום העלולים דברים יפרסמו שלא
 שוט את ראשם על להניף צורך ואין למדינה,

 ה־ אגודת בפיצוץ אפילו איים הוא החוק.
הצעתו. תתקבל לא אם ועזיבתה, עתונאים

 ה־ השלישיה את הזיז לא זה איום גם
 הישיבה את עזב שוקן מעמדתה. מפא״יית

 מיכאל אליו ניגש המדרגות, על בחוץ, בכעס.
 יכולים אנחנו ״מה התנצל: המזוקן, אסף

מפורשת...* הוראה קיבלנו לעשות?

צבא
ד מו ם, ע ה דו ש ק ב ב

 התקדמות חלה לא בו אחד שסח אין
 בהם השטחים אחד שנותיו. בעשר בצה״ל

 מחוץ ביותר, הרבה ההתקדמות אולי חלה
 ההדרכה. שטח א ה השונים, הלחימה לשטחי

 הדרכה של השיטה פעם נהוגה היתה אם
 במאמץ נעשה הכל כאשר הרגליים״, ״דרך
 שעתה הרי רב, שיפשוף תוך קשה, פיזי

 התר הטובות התוצאות כי המדריכים נוכחו
 כאשר הראש״, ״דרך בהדרכה דווקא מושגות
סוב. שיפשוף על טוב הסבר מעדיפים
 צבאיים' נימוסים החוברת שפורסמה לאחר
 בסיס- תו א עכשיו צעד ),1026 הזה (העולם
 איגרת פירסם קדימה, נוסף צעד הדרכה
בפ מתודה הקורסים, לחניכי הפונה לחניך,
ה נוהלי את ישירה, אישית בפנייה ניהם,
 על• נכתבה הנימוסים שחוברת ובעוד בסיס•

 האיגרת נכתבה הבסיס, מקציני אחד ידי
ובעצמו. בכבודו הבסיס מפקד על־ידי החדשה
 מברכים ״אנו לחניך: באיגרתו המפקד כתב
ומ הזה, הבסיס בצל לחסות לבואך אותך

 על- הכל עשינו מצידנו הצלחה. לך אחלים
 שהוטלה הלימודים במשימת לך לעזור מנת

ה את לך ונמציא אותך, נדריך אנו עליך.
ה את תעשה ואתה הדרושים, שירותים

 כאן, אותך שנדריך החומר את ללמוד מאמץ
 הקורם את ולגמור עליך, לממונים להישמע

בהצלחה.״
 לארבעה המפקד חילק עצמה האיגרת את

 הבסיס, בנוהלי העוסקים עיקריים, חלקים
 דר שאר בין הצבאי. והצייד מזון, הדרכה,
 לקום תצטרך •אתה המפקד: הזכיר חובות
 (דבר בוקר בהתעמלות ולהשתתף מוקדם
 בסך ללכת עליך יהיה לעשות), רגיל שאינך
 תוציא זאת>, עושה אינך (בביתך לאכול

וסבי מגוריך צריף את תנקה מהמחסן, ציוד
 המחנה, שטח את ההרצאות, חדרי את בתי׳

 במטבח כתורן אותך ״ינדבו״ אף לעיתים
שמירה.״ לתפקיד או

 של נימה באותה ללב. הקצרה הדרך
 בשבץ- תוקכת שהיתר, וסבר־פנים, נימוס

 הישנה, האסכולה מן הגון רס״ר כל הלב
 המילואים לחיילי בפנותו המפקד, המשיך

 מהמדריכים גדול ״חלק בבסיס: הלומדים
 נר אימון קיבלו כי אם אשר צעירים, הנם

 רב נסיון רכשו וטרם ייתכן הרי הדרכה
 עלולים הם רצונם למרות באנשים. בטיפול
תג שגיאתם כי גם ייתכן שגיאות. לעשות

 הם גם כי לזכור עליך אך בבל, לד רום
 בכל השגיאה. נעשתה בזדון ולא ודם, בשר

 לבדוק לכן, לך כדאי התנגשות, של מקרה
הגורם.' לא אתה באם גם

 בעיית היא בצבא הכאובות הבעיות אחת
ו אחד כל של טעמו לספק קשה המזון.

 מבושל חיילים למאות המזון כאשר אחד,
 תמיד, מספיקות אינן הכמויות גס אחד. בסיר

 עוד להזמין אתה יכול במסעדה ״אם אך
 זאת לעשות יכול אינך רעב, הינך כאשר מנה

כאן.*
 הצבאי. הציוד על השמירה היא מכל •בה חש
 לחיילים יש ״למה בתרעומת: המפקד שאל
 כך, כל היקר הצבאי לציוד זילזול של יחם

חור למה יודע? אתה אולי יודעים. אין.אנו
 בכידונים דוקרים למה השולחנות? את טים
 מערכת את מקלקלים למה הדלתות? את

 ואת הכיסאות את שוברים ולמה החשמל,
הרצפות?״
נית אלו לשאלות ביותר הטובה התשובה

 עם כי הסתבר עצמם. החניכים על־ידי נה
 הרב- ממקלון יותר הרבה השפיע המפקד

 והלב המוח אל הראש מן הדרך י שהרי סמל,
הרגליים. מן מאשר יותר הרבה כידוע, קצרה,

שת חבור פר
ם1ה עי ב א ת הופיעו ל

 שמש צעק יערי!״ יצחק בן־אלול, ,משה
 שלוש לגובה בתל־אביב השלום בית־משפס

ל ואמר חזר ״אינם,״ הבנין. של הקימות
השנים. של להופעתם באולם שהמתין שופט,

 יוסף השלום שופט קבע בו ביום כי
כש בדבר החלטתו לקריאת מועד מגורי־כהן

ש האישום גליון של אי־כשרותו או רותו
 דבר עורכי נגד הזה העולם עורכי הגישו

 עורכי העדיפו ),1058 הזה (העולם השבוע
 בבית- להופיע לא ההסתדרותי השבועון
 נוספת השהייה היה: הדבר פירוש המשפט.

 לא אודותיו המחשבה שאפילו המשפט של
כלל. אותם שמחה

הרא בישיבה כבר החל ההשהיה תכסיס
 העדויות על בירורו, שכל המשפט, של שונה

 יכול וההגנה, התביעה נאומי בו, שיושמעו
 שעד. במשך אחדות. שעות תוך להסתיים היה

המ החוק מסעיפי התעלמות תוך ארוכה,
פרק רנדור, יעקב עורך־הדין ניסה פורש,
 כי השופט את לשכנע הנתבעים, של ליטם
 פסול השבוע דבר נגד שהוגש האישום גליון

מעיקרו.
 בא־כוח של ״טענותיו ברישום. טעות
 לסמוך, מה על להן שאין רק לא הנאשמים,

ל בא־כוחם ניסה שעליה שהאסמכתא אלא
נג מפורשת אסמכתא היא טענתו, את בסס
 את בדחותו מנורי־הכהן השופט קבע דו,״

 מפורשת נזיפה כדי תוך רנדור, של טענותיו
בפרקליט.
המש את יותר לדחות רצה לא השופט

 הנאשמים של הופעתם את להבטיח כדי פט.
 אריה עורך־הדין של לבקשתו נענה בעתיד,

 לישיבה הנאשמים את להביא ציווה מרינסקי,
המשטרה. בעזרת הבאה

 הודיע ביומן,״ התאריך ברישום ״טעיתי
 על שהידיעה אחרי העתונות לכתבי רנדור

 ״אבקש העתונים, בכל פורסמה צו־ההבאה
 לבוא מבטיחים הנאשמים הצו. את לבטל

בעצמם.״
נשלח דומה בסגנון שמכתב־הבטחה אחרי

 תצסיו לא המשטרה הצו. בוטל לשופט,
חשבינג דבר בעורכי שעה, לפי לטרוח,

שטרה מ
ד ס מ •רד ה
מש של המזרחית התחנה כבנין התכונה

 זה אחר בזה מאד• גדולה היתר, חיפה טרת
פרקלי גבוהים, משטרה קציני למקום הגיעו

 סקרנים. וסתם עתונאים גלימותיהם, עם טים
 פעמים ומאות לעשרות בניגוד הפעם, כי

 משטרת של המשמעתי בית־הדין עמד ת, אחר,
 במשפטם לדון כדי במיוחד שכונס ישראל,

 בהברחה, הנאשמים הנמל משטרת שוטרי של
 ״למען פתוחות. בדלתיים דיוניו את לקיים

 שנוכחו הקצינים אחד הסביר ויראו,״ ישמעו
במאורע.

 מפקד של בפניהם המשפטי, הדיון משהחל
 צפת גפת מפקד פלג, יואב תל־אביב מחוז

 יהושוע הארצי המטה וקצין בן־ישי דוד
 לא הקצין של הסברו כי התברר בן־ארי,

 של השני חציו רק כל־צרכו. מדויק היה
מעמד. באותו התקיים הפסוק
 בהזדמנות כי שחשבו, הנוכחים מן אלה

 ההברחות פרשת תעלומת על המסך יורם זו
 מודה,״ ״אני מהרה. עד התאכזב הגדולות,

 ג׳ילבר מרימוביץ׳, יוסף הנאשמים אמרו
 את להגנתם שמינו דרוויש, ומשה בוהרון

 שהודו, אחרי הזידסקו. אלימלך עורך־הדין
 היה לא המשטרתית, התביעה עם בהסכם

עלו שהיו המפורטות, העדויות בהבאת צורך
 להביא והנגדית, הראשית החקירה בלחץ לות

ומנהיגיה. הכנופיה ראשי לגילוי
 אחרי ימים, כחודש לפני הפתיות. כלי

 גילגוייה את ברבים פירסמה חיפה שמשטרת
 ההברחות רשת של תפישתה על המפתיעים
 משטרת סירות שוטרי של בחסותן הגדולות,

 מנחם ס.מ.מ. אמר ),1055 הזה (וזעולם הגמל
ש חיפה, במחוז הפלילי הענף ראש בנדל,

 תתגלינה ״בקרוב הפעולה: על ממונה היה
נוספות.״ הפתעות

 גדול שתיקה מסך התגלו. לא ההפתעות
 לדין להעמיד במקום החקירה. המשך על ירד
 הכללי המפקח הסתפק הכנופיה, מנהיגי את
 שוטרים, שלושה של בהענשתם המשטרה של

 המוברחת הסחורה הורדת על ממונים שהיו
העירה. והובלתה ניות הא! מן

ו אחד כל מאסר לשנה שנידונו אחרי
 נלקחו במשטרת־ישראל, השירות מן לגירוש
 לקחו הם לבית־הסוהר. הנאשמים שלושת

 מי הגדול: הסוד את הסורגים בין אל אתם
 ההברחות עסקי מאחורי עמד ומי מימן

העצומים?

שעים פ
ם או■ לעיני

 המשטרה ממודיעי אחד מסר ,1956 בחורף
 ובלתי־שיגרתית: מענינת ידיעה בתל־אביב
ל המודיע סיפר ביפו,״ הצבאית ״במרפאה

 משירות להשתחרר ״אפשר המשטרתי, מקשר
שוחד.״ תמ-רת במילואים,
 אך סתומה, היתה המודיע של הודעתו

 הידיעה, הועברה אליהם הארצי, המטה קציני
הס שם למרפאה. יצאו הם עניין. בה גילו

לבדיקות שבאו האזרחים ציבור בין תובבו

 שלושת של סניגורם דדדסקו, אלימלד עורז״חדץ עומד נראח במרכזהפוסריט
פתונאיס. פם בשיחה ח^רחה, ברשת בהשתתפות שהודו השוסרים

דוידמקו, .אלימלך של עוזרתו מיגזין: ההפסקה. בשפת בית־הסשפט, באולם צולמה התמונה
ת־ רס•9 להקראת מקשיבים אזרחית, לבושים חשוטרים, שלושתהנאשמים

 נוען בגזשסרח, לדוגמה עבר בפל באמצע, בוחרו!, ז׳ילברט האשמח.
זח. בסשפס הסריגה עד שהפך רביעי, שוסר על־ידי המשפחתית סצוקתו בגלל פותח ני

מטס! מזח תצולם12


