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העתון

הנקרא

ביום השלישי ,בשבוע השני של יולי
אשתקד ,צילצל הטלפון במערכת .אחו ה
מודיעים של העתון סיפר בקול נרגש כי
זה עתה נשדדו יהלומים בשוזי של  85אלף
דולאר ,ממשרד חברת יהלומי הנגב .הגנב
נתן לבעל החברה סוכריות מורעלות ,ביצע
את זממו אחרי שהאיש איבד את הכרתו.
איש מבין הכתבים לא היד ,פנוי אותה
שעה .כולם עסקו בתפקידים שהוטלו עליהם
קודם לכן ,למען הגליון שעמד להופיע
תוך כמה שעות .ואילו סיפור השוד לא
היה צריך לבוא בגליון זה ,כי לא היה טעם
לפרסם את הפרטים הראשונים והגלויים,
שעמדו להתפרסם ממילא בעתונות היומית.
כשבועון־חדשות ,המשתדל להביא את הסי
פור המלא יחד עם הרקע המוסבר ופרשנות
מוסמכת ,דחה העולם הזה את הפירסום ל
שבוע הבא.
אולם חוליית־הכיסוי נכנסה לפעולה תוך
חצי שעה .היא מיהרה לרחוב אחוזת־בית,
מרכז מסחר היהלומים .צבי אורנשטיין ,ה
איש שאכל את הסוכריות ,היה בבית־החו־
לים ,ואילו פייביש אנגלשטיין ,חותנו ושו
תפו ,נמצא במשטרה .שניהם גרו בפרדס־
הגדוד בנתניה.
ד,ג׳יפ שדהר לנתניה נשא שני כתבים
וצלם .איש־המפתח היה כתב העולם הזה
מנשה בר־דיץ ,שזה היה יומו הראשון ב
תפקידו החדש .עד אז היה בר־דיין סמל־
המיבצעים של הבולשת התל־אביבית ,יד
ימינו של אלוף־החקירות זאב שטיינברג,
בעל נסיון דחוס של  14שנות פעולה ב
משטרה.
הוילה של אנגלשטיין שכנה חבוייה בין
עצים ,נעולה בשער־ברזל אימתני .כשנקש
בר־דיין בדלת ,נפתח אשנב קטן .מאחוריו
הציצו פניו החיוורות של אנגלשטיין .״אין
לי מה להגיד לעתונאים,״ אמר בגרמנית־
אידישית ,והגיף את האשנב על פניהם של
הכתבים.
כתבי העולם הזה לא ויתרו כל כך בק
לות .בחוש־הריח המפותח של בלש וותיק,
חש בר־דיין כי משהו אינו כשורה .השלו
שה התישבו על הדשא בגינת הוילה ,החלו
דנים על המשך הפעולה .לפתע יצא אנגל־
שטיין מדלת המטבח ,כשכולו זורח מרוב
אדיבות .״אנא ,רבותי ,היכנסו,״ ־'הזמין .ה
שלושה נכנסו.
בעוד הצלם צילם את אנגלשטיין באור
העמום של המנורה )התמונה שהופיעה נ־
גליון ה־עולם הזה  ,( 1031ישבו שני הכת
בים וחקרו את אנגלשטיין .היתד ,זו חקירה

עורך כיתוב:
סילבי קשת

עורך תבנית:
אהרון צוו

כתב בכיר:
אלי תבור

צלם המערכת:
אריה קרו

חברי המערכת:
מנשה בו־רייו ,שייע גלור ,לילי גלילי,
רויד הורוביץ ,רותי ודר# ,ברהם תרמוג,
#ומפר מ#ובר# .לכם מסים# .ביבה כמו.

ביותר

במדינה

מיוחדת במינה .כמעט אחרי כל שאלה היה
אנגלשטיין יוצא מן החדר ,מתיעץ בחדר
הסמוך עם מישהם ,בלחש וברמזים ,חוזר
ועונה .מבעד לדלת הזכוכית נראו שלושה
גברים אלמונים.
קרוב לחצות התלונן אנגלשטיין שהוא
סובל ממיחושי־לב .אשתו גירשה את הכת
בים בשטף־דיבור קולני .אולם גם בחוץ
נשארה בלב הכתבים הרגשה מוזרה .אחרי
ה
כמד ,צעדים ,תפסו פתאום מה הדבר
מוזר :כל התריסים של הבית היו מוגפים,
ואף שביב של אור לא בקע החוצה .בשיא
בערב חם עד להחניק ,היה זה
הקיץ,
דבר מוזר.
החוליה חזרה בזהירות לבית .היא הב
חינה בחלון קטן ,היחיד שהיה פתוח .מא
בחדרללא אור ,עמד צעיר חבוש
חוריו,
מגבעת ,כאילו בתצפית .כמה טיפוסים מו 
זרים אחרים הסתודדו בחוץ.
מאותו רגע פעלה החוליה במרץ .היה
ברור לאנשיה שמשהו חבוי בפרשה .אחרי
שבוע של עבודה ,היתה מסקנתה קבועה.
היא נוסחה בזהירות ,בכתבת העולם הזיה
הבא :״כל הצורה בה התנהלה ה־
בגליון
עיסקה )שגרמה לשוד( ,מעוררת ספיקות
ביחס לאמיתותה .חברת־הביטוח תשלם את
הנזק רק לאחר שתהיה משוכנעת כי אמנם
היה זה שוד ,ולא מעשה רמאות.״
★
★
★
בניגוד לנסיונו הרב של בר־דיין ,פעלה
המשטרה באיטיות ובכובד .שבעה חודשים
חלפו ,מבלי שהתעלומה נפתרה רשמית.
אפילו חברת־הביטוח היתה זריזה יותר ,הצ
טרפה כעבור כמה חודשים לחשדות העולם
הזה ,סירבה לשלם את הנזק ,מתוך טענה
שלא הוכח כי היה שוד.
ההמשך בא רק השבוע .משטרת־ישראל
הופתעה לשמוע כי החשוד העיקרי ,צבי
אורנשטיין ,שדרכונו נשלל ממנו לשם זהי
רות ,נמצא בבריסל ,נראה שם על־ידי סוח
רים ישראליים .היה צורך להפעיל את ה 
מנגנון הכבד של המשטרה הבינלאומית כדי
לברר את שמו הנוכחי ואת כתובתו ,ואולי
לאחוז באמצעים אחרים נגד האיש שאי־
אפשר לדרוש את הסגרתו ,מחוסר הסכם־
הסגרה עם בלגיה.
יתכן שכל זה היה קורה אחרת ,אילו
היתד ,משטרת ישראל ,בעלת המכונה הג
דולה ,פועלת באותה זריזות כמו כתבי
עתון זה ,שמקצועם איננו לגלות פשעים.

מכתבים
למרות מדים ,ציונות
בעתונכם )העולם הוה  (1063הבאתם תמו
נה מימי נעורי ,המיועדת להעיד כביכול
שהייתי או ,כפי שאתם אומרים ,״חבר קור־
פורצית סטודנטים גרמנית ".טעות זעירה
טעיתם ,אולם כוחה המטעה לא קטן הוא,
כמדומני .שהרי ה״קורפורציה״ ,שנוסדה על־
ידי בלייפציג בשנת  ,1898ושעמדתי אז
בראשה ,היתה ״אנודת סטודנטים יהודים״.
למעשה היתה זו אגודה ציונית.
פרופסור מרטין בובר ,ירושלים
פרופסור בובר לא היה חבר בקורפורציה
גרמנית ,אלא יהודית לאומית או ציונית,
בשם אגודת הסטודנטים בר־כוכבא .נכון שה־
אגודות האלה בימים ההם לבשו מדים ,כ
מנהג הגרמנים באוניברסיטה ,ונתנו נם כן
סאטיספקציה ״להגן על בבור היהדות עם
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ליל את כל תושבי תל־אביב כגנבים ,הרי
לא מעטים מכלילים את כלל הימאים ב־
מבריחים.
הסיבה לכד היא שזרקורי הפירסומת
הרשמיים מנפחים לממדים מונזמים כל מק
רה הברחה של ימאי ,על מנת להסתיר
בצורה זו הברחות־ענק של יבואנים וכז הב
רחות של שוטרים וקציני משטרה .בררך
כלל הברחות הימאים נעשות בשיתוף פעולה
עם שומרים.
יש לדעת כי אחרי שביתת הימאים הפ
עילה מפא״י מסננת בלשכת העבודה של ה
ימאים ,דרכה התקבלו לעבודה בעיקר אנשים
רצויים לה .הבוסים טמפא״י ,השולטים ל
מעשה באיגוד הימאים ,עושים את התע
מולה של ״ימאים מבריחים״ ,על מנת להכין
לעצמם למקרה של שביתת ימאים חדשה
דעת־קהל עוינת לציבור הימאים .ברצוני
לשאול :במה נענים יבואן התבואות זילבר
שטיין ,שהואשם בעבירות מטבע בסד מיליון
ל״י? נשמח לדעת היכן הפקיד מר גרץ את
 2מיליון הדולר שקיבל חמורת זי .אניותיו
מחברת צי״ם .האם מצטרפות בל הברחות
הימאים ,מאז קום המדינה ,לעשירית סכום
זה?
חובל שלישי ,ע .אור ,תל־אביב
בקשר למאמר ״טדי בוים״; מה ראיתם
להתעסק במים עמוקים ועכורים אלה ,איני
יודע .בעיה היסטוריוסופית היא :מהו אשר
יוצר היסטוריה — העם או אלה העומדים
בראשו ,או אולי שניהם גם יחד? המצב ב
מוסר הציבוריות הישראלית נובע לאו דווקא
ממוסר ,או מחוסר מוסר ,של אלה המהווים
ציבוריות זו .נפקח נא את עינינו.
נגע זה של פריצות במוסר פשה בקרבנו
במידה אפידמית .יש הרואים בכד משבר
חולף ,ולעומתם יש כאלה הסוברים כי רצי 
פות היסטוריית בלתי-נמנעת היא זו .וכאן
שוב הגיע תורה של ההיסטוריה לומר דב
רה .ההיסטוריה של עמנו שלובה בעבותות

אחרי שקראתי את רשימתכם על סיניה,
נזכרתי כי לפני שנה ,מיד אחרי שנמצאה
סיגיה ,עשה עלי דבר המצאה והטיפול לו
זכתה ,רושם רב .לקחתי סיד את עטי וחרז־
תי סיפור־שיר זה:
תור אחד הקרבות פרץ צה״ל קדימה /
כוח מחץ הולם והודף / .ופריצת הצבא
אחריה הותירה  /הרוגים ופצועים ,צבא
טובם של אויב / .ואז ,בשלהי הקרב ה
סוער  /בקעה לפתע בכית תחנונים  /קול
בכיה של תינוקת אשר תיכף נדם  /התמזג
בהדי ידיה אחרונים / .כל חייל אז הרגיש
אותו רנש בו פגימה ! רגש חם ועמוק מעו
רר בכיה  /רגש לאותה תינוקת בלי אמא /
מה פשעה כי נפלה כקרבן מלחמה / .חיש
פשטו לוחמים בין כל שיח ותל [ מיהרו
וסרקו כל תלולית וגבעה  /עד שהניעו בעק
בות הילל  /לנופת אשה ,ו ב י ד ה ...פעו
טה / .וכד ניצלה היא ,אותה פעוטונת /
וקורא לה סיניה על מקום המצאה  /אכן
עוד לא פסו חמי הרגש  /אפילו בתור
סערת מלחמה.
אורי אלוני ,תל־אביב

קול דממה דקה
כתבתכם על ועידת החרשים )העולם הוה
 ( 1063היתה מעניינת ומאלפת מאוד .אולם
דבר אהד לא הסברתם בה .אם החרשים-
אילמים מדברים בעזרת תנועות ,איר הם
מבינים זה את זה בלילה?
עודד גוטמן ,תל־אביב
באמצעות תנועות -אצבעות בתוך כף היד.
נהניתי למקרא הכתבה .האם יש לכם ב
מערכת כתב חרש־אילם? אם לא ,כיצד רא״נ-
תם את החרשים־אילמים ,ואיד הבינותם את
מה שהתכוונו לומר?
ש .ברדא ,חיפה
הראיונות נערכו באמצעותה של דינה מנור,
מזכירת אירגון החרשים־אילמים ,השומעת־
מדברת ומבינה את שפת האילמים■

אביבה לא הכזייבה
הסיפור על אביבה רווה )העולם הוה
 ( 1063איננו מתאים לעתון כעתונכם .הייתי
מבין לו הופיע בקונפידנשל ,אבל לא אצלכם.
מאיר רותם ,חיפה
כל הרעש סביב אביבה לא טובן לי .זוהי
פגיעה בחופש הפרט .כל אשה ,כמו כל גבר,
רשאית לעשות ככל העולה על רומה .כל
זמן שאין זה פוגע בציבור או בכבוד ה
מדינה ,אין זה מעניינו של איש .גם לא
שלכם.
ב .ברגר ,תל-אביב
מתי היא מניעה ארצה? אני חושב ש-
צריר לעשות לה קבלת־פנים עם כרזות וה
מונים ,כמו לחודורוב .סוף־סוף ,בעד היכולת
להעלות את הזמר הישראלי לכותרות הע־
חונים ,מגיע לה גביע.
יעקב סלומון ,תל־אביב

נערת השבוע
כקורא וותיק של עתונכם ,לא האמנתי
למראה עיני כשראיתי )העולם חוה (1063
תמונת עירום של נערה במדור של רותי.
אינני מאמין שיש בישראל איזו נערה ה
מוכנה לפרסם תמונה מסוג זה של עצמה .ו
אם יש כבר נערות כאלה ,אז אין זה מ־
תפקידכם להגשים את שאיפותיה החולניות.
אשמח אם תוכלו להסביר ולהתנצל על מה
שקרה הפעם.
שמואל ויניקוב ,ירושלים

נערת־השבוע היימן
פלדה בעמים אחרים .ובאיבר אנחה — יאנח
אף עמנו .הנחמה איננה בידינו .היא נעוצה
בתור עתיד לוטה בערפל.
י .נירה ,צה״ל

איפר חגדול
נתתם כתבה על איסר בארי המנוח )העו
לם הוה  ,( 1063טי שהיה ראש שירותי ה
מודיעין של ההגנה .האם זוהי לדעתכם ה
דרי? להשמיע אדם שעשה כל כד הרבה
למען בטחון המדינה ,אדם שמסר את כל
זמנו ומאוויו למען שלומה של המדינה?
מה אתם יודעי□ על אדם נדול זה? מה
אתם יודעים על פעולותיו? פשוט לקחתם
אדם שכבר איננו ,וניבבתם עליו גל של
שמועות.
מוקיר שמו ,צה״ל
הכתבה על איסר בארי לא נכתבה טל יסוד
שסועות ,אלא על יסוד עובדות ,שחלקן פור 
סם בד,עולם הזה עוד בהיותו בחיים.

תמונת נערת השבוע היא מקסימה ממש.
האם היא לבושה או עירומה? אם באמת
יש לה גוף כזה ,אז מה היא מתביישת להצ 
טלם באור?
שמעון דן ,תל־אביב
פנינית היימן איננה ביישנית )ראה תמונה(.
חוץ מזה ,צולמה תמונת נערת השבוע בבגד
מחול.

שזוף מטבע ברייתו
נדהמתי למקרא מדורה של לילי גלילי
בשבוע זה .כיצד היא מעיזה לפרסם בדי 
חות תפלות ומעליבות ב״כזבים לילקוט״,
אודות הבחור ״השזוף מטבע ברייתו״? יוצ
א' עדות המורח ,אשר לילי מביטה עליהם
מגבוה ,הוכיחו את עצמם בשנים שלאחר
קום המדינה ובמבצע קרש .ותעבורנה שנים
רבות עד שישכח סרן סעדיה אלקיים ז״ל,
שזכה בציון לשבח בקרב עזה .הייתי מעונ
יין לשמוע על מעללי לילי גלילי במיבצע
קדש ,למשל.
עודד אל־יגון ,כפר אז״ר
אל יגון ואל צער ,הקורא אל־יגון .לילי
אספה בדיחות במיבצע קדש ,והיא נש 
בעת שגם היא שזופה במקצת מטבע ברייתה.

סיניה ,למי?

לפני  10שנים  -וגם עתה

החרב״ נגד עלבונות אנטישמיים .למרטין
בובר היתה כבר אז ,בסוף המאה ה־ ,19הש
פעה רוחנית גדולה על הנוער האקדמאי
היהודי ,למרות התלבושת של הנרמנים ,כ
שם שהיתה לו אחר־כד בשפה הנרמנית על
מבוגרים וזקנים.
פריץ נתן ,הדר־רמתיים

אינני חושב שיש למסור את סיניה לידיו
של אל־נאשף מכפר טייבה ,המבקש אותה
)העולם הוה  .( 1063העובדה שהוא מוסלמי
ובעל נכסים ,איננה נותנת לו עדיין זכות
אימוץ .לד״ר בכר הירושלמי יש זכות עדי
פות על הילדה ,בגלל טיפולו המסור בה.
בשאלת הדת ,הרי יש להשאיר את הבחירה
בידי הנערה ,לכשתגדל .אז חובל לבחור אם
היא רוצה להיות יהודיה או מוסלמית.
נחום קליין ,ירושלים

בהנירוו )העולם הוה  ( 1062קובע העורר
בי ״הברחות הימאים הפכו לתופעת קבע
בנוף המדינה״ והוא שואל :״כיצד זה קרה
כי ציבור זה הצמיח מתוכו פירות באושים
אלה?״ אין זה מקרה שמזהים את כלל ה
ימאים עם המבריחים .למעשה ,אחוז הימ
אים בין המבריחים אינו עולה על אחוז
הגנבים בתל־אביב .אר בעוד שאיש לא יב־

אם כבר רוצים ללכת בשם האנושיות ה
צרופה ,אזי יש לשדר בקול ישראל בערבית
פרטים על הילדה ,אולי ישמעו על כד כמה
מבני שבטה ויפנו באמצעות האו״ם להחזי
רה• האגדה היהודית מספרת על הרבה תי
נוקות שנשבו בידי זרים ,ושחזרו לבסוף
אל ארצם ועמם.
ב .קולודני ,תל־אביב

היות ואתם ביז העתונים היחידים שהז
כירו את חלקם של האצ״ל ולח״י בהקמת
המדינה לפני  10שנים ,ראיתי לנכון לכתוב
אליבם .כחניד בית״ר רואה אני חובה לעצמי
להתריע על ההתעלמות של שירות השידור
וכמה עתונים על חלקם של האצ״ל ולח״י.
מתי יהיה הקץ לכל ההתעלמות וההשמצות
נגד אנשי ארגונים אלה ,שנפלו למען ה 
מדינה ,במדור ״לפני עשר שנים״?
צבי רוזנברג ,תל־אביב
די ,נמאס כבר .גם בשנת העשור ,בשכל
העם צריד להתלכד ,ממשיכים בקרע הפירוד.
איד אפשר להתעלם גם בשנת העשור מההיס 
טוריה? ״לפני עשר שנים״ פעלו גם כוחות
מחתרת אחרים נוסף להגנה .מדוע מתעלם
מכד קול ישראל? האם שיטתו של רב-
החובל התורכי ״מלטה־יוק!״ היא השיטה
הנאותה היום?
א .בן־אריה ,תל־אביב

מי וכמה מבריחים

העולם הזה -1064

