
... . .. .ו'|זז-־,ז*■1
השאר: בין אמר, ברית־המועצות ממשלת

 ומשמעת עמל לחיי מסוגלים אינם ״היהודים
. קולקטיביים .  ביחס ספקות ״הביע הוא ״ .

 לדבריו ברוסיה.״ היהודיות הקהילות לעתיד
 העולם ליהדות דוב של שרות ישראל ״עשתה

האימפריאליסטים.״ למחנה בהצטרפה
 היהודים את ״בהכתירו הידיעה: הוסיפה

. אינטלקטואליים״ ״צוענים בתואר .  ביטל .
 כן במחי־יד.״ מדינת־ישראל ואת הציונות את

 ליהודים בוים הקומוניסטים, ״אנחנו אמר:
.לישראל שיעלו . ״ .

 אלה? דברים אחרונות ידיעות לקח מנין
 חייהם על ישיר כאיום רק להתפרש שיכלו

כלו היו לא הם יהודים? מליוני שלושה של
 מטושטש שהיה בפריז, כתבו במברק לים

 הם פי. ויו. רויטר במבדקי או ובלתי־ברור,
מהארץ. חופשי באופן הועתקו

 מאמר פורסם עצמה הידיעה מתחת מיד
 רוזנ־ הרצל (העורך ר. ה. בחתימת ראשי

הת ברוסית״. ״גבלט הכותרת תחת בלוט),
״צו הגרוע״ ׳היהודי ״האופי רוזנבלום: רתח

 — ועריקיה״ הכפיים עבודת ״משנאי ענים״
. על של'כרושצ׳וב החדש נאומו זהו . . ו עמנ  
. קוראים אנחנז לזה .  נימוקים אנטישמיות.
 חמלינצקי, האוקראיני ולפיהרר לגבלס גם ד,יו

.חכרו שמו ימח .  היווו־ הוט מדבר כאן .
.פובי .  — לכרושצ׳וב לענות נוכל שלא חבל .

. ברוסית . ״.
ה מ ה ד ת ״. ״ ה ג א ד ש שעות 48 תוך ו

למק ישראל עתוני כל כמעט הצטרפו עות
 לדברים שהוא כל אישור שקיבלו מבלי הלה.

 אושרו ושלא הארץ, כתב מאת כביכול, שבאו,
 שום על־ידי לא וגם אחר כתב שום על־ידי

 מתריסר למעלה כתבו בינלא,מית, סוכנות
״מזע דבר-ם חוצבי־להבות. ראשיים מאמרים

 גדול במ״מר דבר, התיפח ומחרידים״ זעים
הת של נסיון לכל סוף הרגיל. מן כפליים
״לפ חרות. קבע ישראלית־סובייטית, קרבות

במהי לפקפק עוד שאין סדורה, משנה נינו
. . . ותה . משפטים שופעת מנ . קדומים.  

.צורמת . . ודאגה תדהמה . .  על־ נאנח ״ .
 הידיעה, על הגיב שלא למרחב, המשמר•

 העתונים, בשאר רבים לחיצים מטרה הפך
ל הצטרף• ישראל קול כבוגד. כמעט נראה

 בממשלה, שאילתות הגישו שרים תזמורת,
 לו הקרובים לעתונאים חילק מנגנון־החושך

ש התדהמה את שניתחו מוכנים, מאמרים
 לפחות מק״י. בצמרת כביכול, השתררה,

 בחתימת כזה, מאמר פירטם אחד עתונאי
שלו. שמו

 את להמעיט ניסו סובייטיים נציגים אפילו
 עסקנים עם פרטיות בשיחות הראיון, דמות

 שהקטע העובדה על הצביעו הם ישראליים.
ה של הטקסט מן הושמט היהודים על

 אופי לו יש ולכן בפרבדה, שפורסם ראיון
בהחלט. ובלתי־מדיני פרטי

ו נ ח כ ו נ ״ ״ . . . ו נ ת ע ת פ ה זה כל ל
 ביוע לארץ הגיע לולא להימשך, היה יכול

 הראיון נוסח את שהכיל הפיגארו גליון השני
נת בדבר, הנוגעים כל לתדהמת המקורי.

ה מן. אחו אף אמר לא שכרושצ׳וב ברר
 הוא הנוראה. לסערה יסוד ששימשו דברים

 היהירים את ם האש לא צוענים, על דיבר לא
 ש״זועזע״ אמר לא מעבודה, בהשתמטות

עולים*. ממכתבי
אחרו ידיעות רק באלם• הוכו העתונאים

לאפ ״נוכחנו כי הודיע להתנצל, מיהר נות

לוי שגרמו הקטעים של המלא הנוסח *
הנידון. במדור ראה כוח,

ואשתו חידנה מתאבד
הנמך? חלך לאן

כירושלים המפגינים מעצר
השערות? את תלש מי

 בעתו־ שהופיע המתורגמת בתמצית בי תעתנו
 ובידיעות בהארץ (קרי הישראלית נות

חשו נקודות שתים־שלוש הושמטו אחרונות)
 ובתוצאה נקודות, שתים־שלוש נוספו בות,
 האינטרביו של הטון מעיקרו סולף מכך

".לרעה . . .
 איש מבויישת. במהירות שככה הסערה

 כוזבת ידיעה יכלה כיצד להסביר העז לא
 אחריה לגרור אישור, שום לה היה שלא אחת,

 איש ישראל. של האחראיים העתונים כל את
 הראשונה הפעם זו שאין להזכיר העז לא גם
 הדבר נתגלה לא אחרים שבמקרים אלא —

חותכת. בד, בצורה
ל לעצמו חובה ראה לא שהארץ העובדה

ה נוסח ארצה שהגיע אחרי תיקון, פרסם
 אחת יד עשו האחרים העתונים ושכל ראיון,

ל המשיכו (ואף הפרשה כל את להשתיק
 סמך על כרושצ׳וב נגד פולמוס דברי פרסם

למחשבה. רב חומר סיפקה הכוזב), הנוסח

ת1ספר
העט פועלי אגודת

 כמעט אין אי־אפשר• להתלונן? אפשר ״וכי
 והאינטלקוטאל האמן מטופח בו בעולם מקום

סו  למסקנה אותנו שמוביל מה אצלנו. נ
 וטיפוח האמן טיפוח בין קשר שום שאין

.האמנות . .
.הוא רוצים שאנו מה בל . משו שכמה .
 הדפום. חופש תמורת ללחם ירעבו ררים
 את שעברו ,לאלה בית־סוהר אפילו אולי

 שפע בתוך הנורא ■המחנק במקום הגבול,
"והמרגרינה וההנחות הזכויות . . .
 הרחוקה, בפאריס קינן, עמוס כתב כאשר

 כי לדעת היה יכול א7 האלה, השורות את
 הצגה תיערך בארץ פירסומם יום למחרת

 אמן ביד במיוחד בוימה שכאילו סאטירית,
 של הארצית הועידה ההצגה: הנחיותיו• לפי

המאורגנים. ישראל סופרי
 הסופרים אגודת המרגרינה. משטר

 מפואר, בנין לה יש חשוב. כלכלי מוסד היא
 העתונאים, בית כמו הציבור, מכספי שהוקם

 הפועלים אגודות ושאר המהנדסים הרופאים,
 משיות כלכליות, זכוי,ת לד, יש המאורגנים.

 שהיא ופרסים סטיפנדיות מענקים, בשכר,
חלוקתם. על יותר או פחות שולטת

 ששרדו המעטים האמיתיים הסופרים אמנם,
 על מצפצפים המרגרינה משטר למרות בארץ

 על־ידי מובטחים ושכרם פרסיהם האגודה.
 צבי אורי את כולל זה הוג יצירתם. טיב

 עמון, (ש״י) יוסף שמואל הזז, חיים גרינברג,
 משו־ ואפילו שניאור זלמן שלונסקי, אברהם

אלתרמן. נתן רר־החצר
הזקו ברוכים, פחות סופרים ישנם אולם

 אבא של ולשיכונים כלכלית להבטחה קים
 בורלא, יהודה כמו אנשים הם אלה חושי.
 מלצר שמשון שפירא, שלום) (ש. שלום

אב של השגחתם תחת המאורגנים ודומיהם,
 ומתטגנים באגודה השולטים הם ברוידס. רהם

שלה. המרגרינה בשפע
 טוב היה זה כל המוראר. מפברקי

 מושכי־עט, של חדש דור בארץ קם אלמלא
 רישומו הצלחת• מן חלקו את הוא גם הדורש
 התרבותית ורמתו ביותר, קלוש אמנם הרוחני
 תיאבונם הצעירים, כדרך אולם, לאפס, קרובה

 מושכי־ הצליחו זאת מלבד רם. וקולם בריא
מפ בסיס על להתארגן הצעירים־בגיל העט
 אחדות עד שמיר) (משה ממפ״ם מוצק, לגתי

 חנוך מגד, ואהרון מתי גורי, (חיים העבודה
 טנאי השחורה״(שלמה ״היד וקבוצת ברטוב)

אבידן). ודויד
ה הספרות של הגדול המרד התפתח כך

 רוחני, ערכים שינוי דרש לא הוא צעירה•
בהונ לחבריהם בניגוד העם. אל הליכה או

 החופש, למען דמם את ששפכו ובפולין גריה
 שאינו דגל שום אלה סופרים הרימו לא

 הדם. על המרגרינה את העדיפו הם בריא.
 במינויים, ובועדות, בועד שיתוף דרישותיהם:

השלל. ובשאר בפרסים
 בנאום החלה היא יומיים. נמשכה הועידה

 שד,צ־ סמילנסקי, יזהר) (ס. יזהר של שטוח
 בחוסר לקוי היה אך יפות, בסיסמות סיי;

 נסתיימה היא חדשני. מעוף או עמקות כל
 לאברהם שתשולם הפנסיה על בהחלטות

ל התגמולים את להגדיל בדרישה ברוידס,
 סוף- ניתן בו חדש, ועד ובבחירת סופרים

 מגד שמיר, — לצעירים נאות ייצוג סוף
מקצועיים. מלחכי־פינבד, שלושתם וסנאי,

קינן: בדברי
 את הלב עד נוגס באופן לתאר ״אפשר

 והנופלים ההולכים בפלס״ח, הלוחמים הוזי
 של חוויה אפילו בחיים לעבור מבלי בשדות,

.אחד אמונים יום .  פונקציונרים הם) (אליה .
 התרבות, לעידוד משכורת מקבלי רוחניים,
הזסנה.״ לפי סנדרסי מוראל ומפברקי

דת
הבלתי־נעים העציר

מק• בשיעמום שאלותיו את שאל השוטר
השם: גהיסוו־הדעת. הפרסים אח רשם *ועי.

ל התנגדות העבירה: רייכמאן. זלמן רני
תפקידם. נ^לוי בעת שוטרים

 בנו עם יחר העצורים, בתא נכלא האיש
ש נטורי־קרתא, של אזורים מפגינים וכמה
תיי של נוכחותם (ואת התג ימי את ניצלו

 הבריכה נגד להפגין כדי לרוב) זרים רים
הירושלמית•

ירו משטרת ראשון. ממקור סקופ
 מרוצה היתד, המזימה, את שסיכלה שלים,

 מחוץ־לארץ, שתיירים רצתה לא היא מעצמה.
 רושם יקבלו הקודש, ארץ מזיו ליהנות שבאו

 נטורי־ של זדוניות הפגנות בגלל מוטעה
במלואה. הושגה שהמטרה נדמה היה קרתא.
 יצר תסבוכת איזו השוטר ידע אילו אך

 נדהם. היה העציר, שם את שרשם בשעה
 ירושלמי. קנאי היה לא שנעצר האיש בי

 לד, ולא מאמריקה. תייר במקרה, היה, הוא
 מבעלי מאד, חשוב איש שהיה אלא בלבד,

 הגדיל היהודי העתון של העיקריים המניות
טאג־מארגן־זשורנאל. בארצות־הברית, ביותר

 ל־ שהיגר ירושלים יליד ),55( רייכמאן
 את גילה לא שנה, 30 לפני ארצות־הברית

 סוף־סוף כי מרוצה. היה הוא גם מעמדו.
 לאלפי לדווח עתונאי, סקופ לקבל הצליח
 והו־ חייהם על ראשון כמקור עתוגו קוראי

 הגחלת ושומרי אדוקים יהודים של יותיהם
העברית. בירושלים הקדושה,

 ולעסקני המגבית לראשי הידיעה כשהגיעה
 ראשם, שערות את תלשו בירושלים, המזרחי
 המלבינות שערותיו את גם לתלוש התבוננו

 הלה הבירה. משטרת מפקד אברהמי, לוי של
 העציר את מתנצלת באדיבות לשחרר מיהר

 מטרתו חייך. רק רייכמאן הבלתי־נעים.
הושגה.

משטרה
אחרון תשלום

 רבים, משטרה וסמלי קציני של בבתיהם
 גרמה יום־כיפור, אווירת שעבר בשבוע שררה

 לאוזן: מפד, שעברה איומה, שמועה לד,
ביריד,.״ התאבד ה׳־דנד, משד, ראשון ״מפקח

 לכמה רישמית• הידיעה אושרה יום כעבור
 היד, שהתאבד הקצין של מחבריו־לעבודה

 מאשר יותר הרבה חמור הידיעה של פירושה
 משה :למדים חבר מות על כבד אבל

 של גדולים סכומים להם חייב היד, הידנד,
 מותו, נסיבות על החקירה כשהחלה כסף•

לטמיון. הלך כספם כי הנושים הבינו
ה קצין של התנהגותו סביב החקירה,

 כבר החלה תל־אביב, מחוז במטה תשלומים
 למפקד שהגיעו מידיעות מותו. לפני שנה חצי

 נראה שהימר, התברר פלג, יואב המחוז,
 ראשי עם ונותן נושא כשהוא תכופות
 בשעות בתל־אביב, רוטשילד בשדרות הבורסה

 ועבודתו במשטרה מעבודתו פנוי הוא בהן
ש מם־הכנסה, לעניני היעוץ במשרד הנוספת

אחדות. שנים לפני לעצמו הקים
 התשלומים קצין בין ההדוקים, הקשרים

 היו בריבית־קצוצד״ המלווים לבין הרהוזי
ל הדואג מחוז מפקד כל להדאיג צריכיב

 פלג, יואב אולם פיקודיו. של המידות טוהר
 המחוז במטה אחרים גבוהים קצינים כמו

 ביד להתיחס היה יכול לא הארצי, ובמטה
 הוא, גם הימה. משד, ראשון למפקח קשר,
ל לעיתים נזקק היה אחרים, קצינים כמו

 להלוזת ש.הג התשלומים, קצין של חסדיו
ריבית. ללא כספים משסרה לקציני

 לא הימה משה כחודש. אלף מאתים
למעות מחוץ ריגית. ללא גהלוזאות רק עסק

 של התשלומים במשרד המעטות עבודתו
 סמליו בידי כולה העבודה נוהלה בו המחוז,

 שעות יושב ד,׳דנה היד, החרוצים, ושוטריו
 אחדים בתים במרחק הפרטי, במשרדו רבות

 על רשם המשרד את המשטרתי. ממשרדו
 אותו ניהל עצמו שהוא למרות אשתו, שם

רבה. בהצלחה
 ויעוץ רואו־,־חשבונות של משרד לנהל כדי

 גדולים לסכומים זקוק הימה היה מם־הכנסד״
 שלט ומים התש־, כקצין בתפקידו כסף. של

 על עלה החודשי שמחזורה קופה על היונה
 שלו. כבתוך בד, עשה לירות, אלף מאתים
 חייבים הפרטיים לקוחותיו היו בהם בימים
 היו שלא כסף, של גדולים סכומים לשלם

 מציע הימה היה התשלום, ביום ברשותם
ה מקופת הכסף את מוציא שירוצו, את

 בחזרה אותו גובר, היה אחר־כו משטרה.
 בסוף לעתים, קצוצה. בריבית מלקוחותיו,

 המחוז, לשוטרי התשלומים גמר אהרי החודש,
ה בקופת להסתפק יכול הימה היד, לא

 אחרים. ממקורות כספים להשיג נאלץ משטרה,
 מדים מבקש לעבודה, לחבריו פונה היד, הוא

 לירות, מאות במה פרטי באופן לו להלוזת
ריבית. ללא

 עסקיו כביסה. ומכונת אבק שואב
ש היריז, הקנין ושי״שגו. פרחו הימה של

 וטיפס 1949 בשנת ממצרים לישראל עלה
המש הדרגות סולם בשלבי במד,ירית מאז

 האחרונות בשנים חייו רמת את העלה טרתי,
 ברחוב השוטרים, למעון שכניו מעלה. מעלה
 מכוניות־משא על סיפרו בתל־אביב, וייזל

 שטיחים חשמלי, מקרר לאחרונה שפרקו
 חשמלי שואב־אבק גאז, תנורי מערכת יקרים,

לדירתו. ומכונת־כביסה
 כקצין הכפולים, חייו את הימה ניהל כך

 עד פרטי, מסיד,כנסה וכיועץ תשלומים־מחוזי
 היה זד, בתאריך .1958 באפריל לראשון

 במשטרת־ התש,ומים קציני ככל הימה, חייב
 לסיומה קופתו, על דין־וחשבון להגיש ישראל,

 הימה איחר כאשר אולם הכספים. שנת של
 קציני החלו ימים, בכמה הדו״ח את להגיש
 והרכילות הלחישות קטעי את לצרף המחוז

לאחרונה. ששמעו
 פלג, יואב של סבלנותו פקעה לבסוף

 את הזמן כל במשך שעצם המחוז מפקד
 הוא פיקודו. של מעשיו את מלראות עיניו
 סגן־ ,במחוז הפלילי הענף ראש את שלח

 עליו פקד שמילגובסקי, אריה מפקודמחוזי
 אלי ״הביא הימה. משה את בפניו להביא

 המחוז מפקד פקד השנתי,״ הדו״ח את מיד
אליו. לכשהובא הקצין, על

הת לא הימה במשרד. דם שלולית
 להביא הולך אני במשרד. ״הדו״ח בלבל.

 יחד משרדו את ויצא לפלג, אמר אותו,״
 המשטרה, בנין את עזב הוא שמילגובסקי. עם

 הרצל. רחוב בפינת הפרטי, למשרדו פנה
 בבנין השוטרים שמעו דקות כמה כעבור

 הקול אקדח. ירית של המום הד המחוז מטה
 שפרצו לשוטרים הימה. של ממשרדו בקע

התש קצין מזעזע: מחזה נתגלה למשרד,
 ושלולית השולחן על כשראשו שכב, לומים

 היה השירות אקדח לידו. הרצפה על דם
השלולית. בתוך מוטל

 דאג הוא עבודה• מלאות היו פלג של ידיו
 לניהול הנאמנים מקציניו שנים למנות מיד

 או לטשטש העתונות מכתבי ביקש החקירה,
 התאבדותו על הידיעות את בכלל להעלים

 בגלל התאבד ״הימה התשלומים. קצין של
לעתונאים. פלג סיפר סשסחתית,* סראגויה
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