
 בבית־ הירצה שנים, שלוש לפני היה אב
 כשסיפר בתל־אביב. החשמל ברחוב הכנסת

 כי גילה יהושע, בנו על בהתפעלות אז
 המבטיחים המדע מאנשי לאחד נחשב הוא

מגזים. האב כי המתפללים חשבו בעולם,
יהו אישיות הציעה משנה למעלה לפני

ב המדע ממוסדות לאחד מפילדלפיה, דית
 לביקור לדרברג יהושע את להזמין ישראל,
ה למוסדות להועיל עשוי ״ביקורו לארץ.

הארץ.״ עם אותו לקשור בישראל, מדע
 מנהל שאל למגבית?״ תורם הוא ״כמה

בארצות־הברית. נשאר לדרברג מוסד. אותו

צבא
תו ד מו טירון ש

 71ה־ המחלקה יצאה 1956 באפריל 8ב־
ל האמריקאיים המארינם טירוני בסים של

 הישירה ביזמתו נערך המסע סבל. מסע
 מקי- מתיו ראשון סמל המחלקה, סמל של
 ממלחמת הצטיינות אותות עטור ),31( און

 לא שבפיקודו הטירונים מחלקו? קוריאה.
 טירוניו כי לו היה נדמה בעיניו. חן מצאה

צבא. הלכות ללמדם החליט מדי, רכרוכיים
לח אנשיו על ציווה בערב שמונה בשעה

 לילה במשך למסע. ולצאת החגור את גור
במהי המארינם טירוני מחלקת צעדה תמים
 בידי נשאו שפיגרו אלה מכשולים. דרך רות

מת ונישאו הורמו שכשלו אלה חבריהם.
 כח ואת הסבל או? להגביר בדי עלפים.

 את מקיאון הוביל חניכיו, של הקשיחות
 עד שקעו בו ביצות, שטח דיר טירוניו
 כי התברר, הביצות משטח כשיצאו צוואר.

בביצה. טבעו הם חסרים. טירונים ששה
 פרשה כל נראית לא בה בארצות־הברית,

 בבטחון אוטומטית כקשורה בצבא הקשורה
סיפו פירסום על צנזורה אין ובה המדינה,

ה התפתחה הצבא, בתוך מהמתרחש רים
 וראשי המדינה ראשי ציבורית. לסערה פרשה
 כל לעיני הפרשה בירור כי הבינו הצבא
 מקיאון הסמל האוירה. את לטהר רק עשוי

ונשפט. פומבי לדין הועמד
 היתה משפט באותו שהתעוררה הבעיה

 האימון שיטת מצדיקה האם עקרונית: בעיה
 הסבילות כושר הגברת המחייבת הצבאית,

 חיי לסכן העשויים מבחנים החיילים, של
 כדי תוך החיילים, של מותם האם אנשים?
פושעת? הזנחה אינו מפרכים, אימונים
 אולם רצח. מאשמת זוכה מקיאון הסמל

המח את הוציא כי הוכח שבמשפט מכיוון
 הסמל נידון שיכור, שהיה אחרי למסע לקה
מהצבא. 'ולגירוש למאסר חוסר־זהירות בעוון

לדרברג יהושע מדען
מונזם שזה תשבו —

 יצאה 1958 לאוגוסט 30ב־ ¥ ארטיסט
 ההדרכה מבסיסי אחד של טירונים מחלקת

 אימונים. לסידרת בדרכה למסע, צה״ל של
 בוכטרגר צבי הטירון גם היה הצועדים בין

 פיגר לא חבריו, ככל צעד בוכטרגר ).18,6(
 הרגיש המסע, כשהסתיים אולם התרשל. ולא
 צריכה המחלקה היתד, כשלמחרת ברע. הוא

מפק בפני בוכטרגר התלונן לאימונים לצאת
 לא המפקד אולם הרעה. הרגשתו על. דו

הר על תלונות מהאימונים• אוחו שיחרר
 כל בעיני למדי שיגרתיות הן רעה גשה

להתאמן. המשיך בוכטרגר צבי הטירון מפקד.
 הרגשתו נמשכה האימונים גם:בתום כאשר

 למסדר נשלח הוא בוכטרגר, של הדעה
 כל מצא לא החובש החובש. אל חולים

היתד, יום שבאותו אךמכיוון• ממצא־מיוחד,

שיח לבסיסה, במסע לחזור צריכה המחלקה
 בוכ־ מלא. חגור מנשיאת בוכטרגר את רר

 קל בחגור חגור כשהוא לצעוד, החל טרגר
ברובה. וחמוש בלבד

 בוכטרגר החל קילומטרים מספר אחרי
למחלקה. חבריו אחרי פיגר ברע, להרגיש
ף ש . אוח נ רו ג  בוכטרגר, פיגר כאשר ח

 המחלקה. עם יחד להמשיך חבריו לו עזרו
 ועזרו החגור את ממנו הורידו דחפוהו, הם
 את עשה בוכטרגר הרובה. בנשיאת אף לו
 באפיסת־ למחנה הגיע הוא אולם הדרך. כל

מוחלטת. כוחות
 אחר. אדם בוכטרגר הפך רגע מאותו

 המחלקה עם לצאת סרב בצריפו, נשאר הוא
 התנהגותו אוכל• לו הביאו חבריו לאכול;

 יכול לא בלילה ויותר. יותר מוזרה הפכה
 בכח לו לדחוף ניסה כשחברו לישון. היה

 אצבעו. את צבי נשך לפה, לומינאל כדור
להיר לו עזרו לא שבלע השינה כדורי כל
 את הפך להשתולל, הבחור החל בחצות דם.
הרגיעוהו. חבריו הצריף• כל

 הרופא הבסיס. למרפאת הובא למחרת
 אולם פגם. כל בו מצא לא אותו שבדק

לש הרופא את דחפה המשונה התנהגותו
 לבית־החולים בוכטרגר הטירון את לוח

 הרופא קבע שם בבאר־יעקב. למחלות־נפש
אחר. ממשהו אלא נפש, ממחלת סובל שאינו
 שבוכטרגר אחרי ימים שלושה רק אז,

הבי ברע, מרגיש הוא כי להתאונן התחיל
 שבצריפין. הרופא אסף לבית־החולים אוהו
מהת וסבל מעלות 41 של בחום קדח הוא

 מחוסר כבר היה הוא שרירים. כווצויות
הרופ כשלד. וכחוש רזה הזמן, כל הכרה

 מדי. מאוחר למסקנה: הגיעו שבדקוהו אים
 לקרוא היה לעשות להם שנשאר מה כל

 גסיסתו, בשעת לידו שעמדו הבחור, להורי
 9ב־ עמו. לדבר ביכולתם שיהיה מבלי

בוכטרגר. צבי מת לספטמבר
 הטירון של מותו ? פושעת הזנחה

 בוכטרגר טבעי. מוזת היה לא בוכטרגר
 וגדל נולד הוא וחסון. בריא בחור היה

 סמל בוכטרגר, יעקב אביו, בקריית־חיים.
 בשפרעם, המשטרה של ההדרכה בבסיס
 קיבל העבריים, הישובים משטרת מותיקי

 שם שבקריית־חיים, המשטרה בתחנת דירה
המק בית־הספר את סיים הוא הנער. גדל

 עוד הספיק בקרית־חיים, אינטרנציונל צועי
 בסולל־ כביש כפועל ימים חודש לעבוד
לצבא. שגויס עד בונה,

 ומאז והמיון, הקליטה לבסיס יצא הוא
 גיוסו, אחרי שבועות ששה הביתה. חזר לא

 מתת של כאלה במקרים כנהוג נפטר.
 חקירה ועדת הוקמה בצה״ל, בלתי־טבעי

 על בוכטרגר. צבי של מותו פרשת לחקירת
 של מותו נסיבות את לקבוע הוטל הועדה
 למתת. רשלני גורם איזה היה ואם החייל,

 הצבור, לידיעת מובאת היתד, לא הפרשה
 מיוחדת חקירה ועדת גם מונתה לולא

 החקירה ועדת על נוסף הפרשה, לחקירת
החקי ועדת למינוי שגרם מה השיגרתית.

 ההורים ההורים. לחץ היה המיוחדת, רה
 איזו של תוצאה היה לא בנם שמות חשדו
 פושעת שהזנחה חשדו הם מיסתורית. מחלה
חקירה. תבעו והם בנם, למות גרמה

 בועדת שישבו הצבאית, המשטרה חוקרי
 מכל הפרטים את אספו המיוחדת, החקירה
 צבי, של למחלקה חבריו בדבר: הנוגעים
 בו שטיפלו והחובשים הרופאים מפקדיו,
 היה זאת חקירה סמך על שונים. בשלבים

 הסברים גירסות שתי בין לבחור עליהם
הטירון. של למותו

 הי־ הראשונה הגירסה הגירסות. שתי
 כך על הצביעה היא מאוד. חמורה תה

באימו במכת־שמש נפגע בוכטרגר שצבי
תלונו באוגוסט. השלושים בסביבות נים,
 לב לתשומת זכו לא רעה הרגשה על תיו

 כתוצאה להתאמן. המשיך והוא מספקת,
 הסתכלו שני מצד מצבו. הוחמר מכך
 כעל ומפקדיו בוכטרגר של חבריו עליו

 בכך התבייש דבר לכל כצבר והוא ארטיסט,
ולהתגבר. להתאמץ והחליט

 וחבריו מפגר, והחל למסע יצא כשאך
 הוכרח, הוא לו, קרה משהו כי בעליל ראו

 ללכת. להמשיך הראשונה, הגירסה לדברי
 לבסיס הגיע והוא בכח דחפוהו חבריי
 הוא לגמרי. מצבו הורע אז בזחילה. כמעט
 היה יכול לא חבריו, עם לצאת סירב

 זאת, למרות משתולל. החל בלילה, להירדם
 הזמן כל זכה לא הוא גירסה, אותה אומרת
 והקצין החובשים להיפך, מתאים. לטיפול
 כי שוב בו חשדו אליו שהוזעקו התורן

במכות. להרגיעו ניסו ארטיסט, הוא
של מחלה, בשום הבחינו לא החובשים

 שוב זמן, אותו כל לפסיכיאטר. אותו חו
 אף בוכטרגר נבדק לא זאת, גירסה לפי
 ארטיסט. כאל אליו התיחסו ברצינות, פעם

 אחרי הגבוה, החום את אצלו כשגילו
 חסר־ בשלב מחלתו היתה ימים, שלושה
הוכיח, המוות לאחר הגופה ניתוח חקור,.

 במכת־ הוכה הוא כי גירסה, אותה לדברי
 כן המח. קרום לדלקת שגרמה שמש
 ובצקת ומכות חבטות סימני בגופו נתגלו
במח. מוזרה

 החקירה ועדת היתד, אם פומכי. כירוו*
 להאשים עליה שהיה הרי זו, גירסה מקבלת

 של הבסיס ורופאי החובשים מפקדיו, את
ש ובד,זנחה פושעת, ברשלנות בוכטרגר

וקיב לקבל, נטו הם אולם למותו. גרמה
 זו גירסה לדברי השניה. הגירסה את לו,
 בוכטרגר של מותו בין קשר שום היה לא

 זו גירסד, אליו. ליחס או האימונים לבין
מוג דלקת התפתחה בריאתו כי אומרת
 והיא מראש לראותה היה שאי־אפשר לתית,
 גם מת היה הוא קשה. למחלה גרמה אשר

זו. גירסה סיכמה בצבא, היה אילולא
עצ הרמטכ״ל והתקבלה. אושרה הגירסה

אישי. במכתב ההורים לידיעת הביאה מו
עדיין. נרגעו לא בוכטרגר של הוריו אולם

 איזו למסור או איש, עם לדבר סירבו הם
 שהם מה כל לעתונות. שהיא אינפורמציה

 הפרשה. של פומבית חקירה היתד, תבעו,
 לשר אישי במכתב העלו זו תביעתם את

חיובית. תשובה לקבל מקוים הבטחון,
ההורים. בתביעת צוק יש כי ספק אין

 פרטי של ויסודי פומבי בירור רק כי
 להזיק פנים בשום יכול שאינו הפרשה,
 צה״ל, של הטוב לשמו או המדינה לבטחון

 מצד התעללות על החשדות כי להוכיח עשוי
 ובלתי־ קשה אימונים משטר ועל מפקדים
יסוד. להם אין אנושי,

שטרה מ
ה צעיר צ ד חו ■רוקה ב
 של הניידת סמל בן־יצחק, רחמים הסמל

 בתנועה הבחין בתל־אביב, הדרומית הנפה
 ביפו. הצבאיות המרפאות אחת ליד חשודה
ש השבוע מימי אחד של הבוקר בשעות

 שישב השוטר לעבר קרא ״הביט!״ עבר,
 צעיר בחור ראשו: את הסב השוטר לידו.

אמ בערימת מפשפש היה ירוקה בחולצה
מו שהיו שמישות, ובלתי ישנות פולות
 הבחור נעצרה. הניידת המרפאה. ליד נחות
 הירוקה חולצתו המקום. מן להסתלק מיהר

ב ושבים, העוברים בין אי־שם נעלמה
לתל־אביב. ביתן

 סלמה, בדרך בסיורה. המשיכה הניידת
 בך הסמל ראה הצפוף, המוסכים אמור ליד

 שעשה ירוקה, בחולצה צעיר בחור יצחק
 בן־יצחק ציתה ״עצור!״ לתל־אביב. דרכו

 אל רץ המכונית, מן ירד הוא הנהג. על
מהלו בו והנחית בערפו אותו תפש הצעיר,

ארצה. צנח הצעיר ראשו. על עזה מה
במהי המאורעות התפתחו ואילך מכאן

 הצעיר את הקים בן־יצחק מסחררת. רות
ל והחל בצתארונו אותו תפש רגליו, על

מ זב דם ראשו. על עזות מכות הנחית
 אתה מה אותי! ״עזוב הצעיר. של חוטמו
 צרח דבר!״ שום עשיתי לא ממני? רוצה

 להשתחרר מנסה כשהוא הנדהם, הצעיר
הגברתן. הסמל של וממכותיו מלפיתתו

 בהם ממש, הרגעים באותם קשר. אין
 הצעיר את להכות בן־יצתק הסמל המשיך

שול על הטלפון צלצל הירוקה, בחולצה
 הנפה מפקד פלסר, חיים ס.מ.מ. של חנו

 אזרח מכד, שלך הנפה מן ״סמל הדרומית.
 מעבר אלמוני קול הודיע רצח,״ מכות אחד
הס ביקש פלסר אותו.״ יהרוג ״הוא לקו,

 מספר את מסר האלמוני המטלפן ברים,
הסמל. של תיאורו ואת הניידת
 אחד סגל, ראשון למפקח קרא פלסר
 הניידת את לקדם עליו ציודה הנפה, מקציני

 את מיד לחקור הסוכה, הצעיר עם שתחזור
ה עצרה דקות, כעבור המקרה. נסיבות

 שגרר בן־יצחק, הסמל השער. ליד ניידת
 גם מלהכותו הפסיק לא לתוכה, הצעיר את

 ציווה הפתח, ליד לו שחיכה סגל, בפנים.
למשרדו. להכנם עליו

 תיק את סגל סיכם אחדות שעות אחרי
 היה לא הירוקה בחולצה לצעיר החקירה:

 דומה, ירוקה בחולצה הצעיר עם קשר שום
 בן־יצחק הסמל האמפולות. בערימת שחיטט

דינו. לבירור עד הודח

ה ל ת לי ד יי בנ
 תפקיד שום היה לא הרמת־גנית לניידת

 יום בליל רמת־אגיב, מלון בסביבת מוגדר
 ליד הניידת נמצאה זאת בכל שעבר. חמישי
 והשוטר עליה מפקד כ״ץ כשהסמל המלון,
בול וכשפנסיה בה, נוהג בן־ברוך אברהם

הדרך. שבצידי העצים שדרות את שים
 מצאו חיפושים של אחדות דקות אחרי
 פרטית מכונית מבוקשם: את הניידת שוטרי

 הכביש. בצד כבויית־פנסים, חנתה, מהודרת
 בצמד להבחין היה אפשר הזרקור בעזרת
בתוכה• ומתנשק מתגפף

 קפץ הניידת, את עצר בן־ברוך השוטר
המכו אל מהירים כצעדים ניגש מתוכה,

בוכטרגר קרבן
ארטיסט שהוא חשבו

 בו הבחין שבתוכה הגבר הפרטית. נית
 בתדהמה, התנער הוא צעדים. כמה ממרחק

 בת־זוגו את דחף שמימינו, הדלת את פתח
 להסתלק ומיהר מכוניתו את התניע החוצה,

 אפילו התכוזנו לא השוטרים המקום. מן
ה פנה בבקשה,״ ״תעודות אחריו. לדלוק
 הכביש על שעמדה לצעירה, בן־ברוך שוטר

 המקומטים, בגדיה את ליישר מנסה כשהיא
כאן?״ עושה את ״מה
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 בהסברים. להרבות צריכה היתד, לא סטלה,
 הסמל השוטרים, שני שבין הקשיש לפחות

מ מכבר לא שהועבר וותיק שוטר כ״ץ,
 הבחין רמת־גן, לנפת הארצי המטה משרדי

 תל־ יצאנית סטלה, לפניו. בנעשה מיד
למ האלמוני הגבר על־ידי הוזמנה אביבית,
קלילה. שעה לבילוי כוניתו,

 לא ורוזק, צעיר שוטר בן־ברוך, אברהם
במ סמלה על לאיים החל הוא זמן. בזבז
 שירותים במתן להחליפו לה הציע עצר,

 התערב, לא כ״ץ הסמל עצמו. לו מסוימים
ה אליה שנכנסו שעה הניידת, ליד המתין
 התניע דקות, כמה אחרי והיצאנית. שוטר

 להצטרף לכ״ץ קרא המכונית, את בן־ברוך
 כשזו לסמלה, אמר לעזאזל!״ ״לכי אליו.

 כיברת אותה לקחת אותו לשכנע ניסתה
 במקום. נשארה סטלה לתל־אביב. בביתן דרך

צועדת. החלה סטלה לבסיסה. חזרה הניידת
 ישראל, דפוס ליד כלילה. טלפונים

 משטרה. בניידת סטלה פגשה לגשר, מעבר
 ציתה פרייברג, ראשון מפקח הניידת, קצין

 כאן?״ עושה את ״מה לעצור. נהגו על
 סטלה שנשאלה המלים באותן ממש שאל

 כ״ץ הסמל בפי אחדות, שעות לפני רק
 מה לסטלה היה הפעם בן־ברוך. והשוטר
ה את תשאל אותי. תשאל ״אל להסביר:
 עכשיו שהיתר, בניידת חפש שלך. שוטרים

 מבגדי חלק ותמצא אביב רמת מלון ליד
לספסל.״ מתחת

 האמין לא תתיק, משטרה קצין פרייברג,
מפו עדות לו מסרה סטלה אוזניו. למשמע

 תיארה הניידת, מספר את מסרה היא רטת.
עסיס בקללות חסכה ולא השוטרים שני את

 פריי־ אולם שמסרה. לפרט פרט בין יות,
 על ידע לא הצפוני, האיזור קצין ברג,

 בהרכב באיזורו המסיירת ניידת של קיומה
 עם מיד התקשר הוא אחד. ושוטר סמל של

 לבדוק התורן מן ביקש המשטרה, מוקד
 סטלה. מפי עתה זה ששמע הפרטים את

 היא הניידת התשובה: הגיעה דקות כעבור
ה הם בתוכה השוטרים רמת־גנית. ניידת
בן־ברוך. אברהם והשוטר כ״ץ סמל

 המשטרה קציני של בבתיהם הטלפונים
ה כל טרטרו תל־אביב במחוז העליונים

 עליו, לממונים פנה פרייברג הקצין לילה.
 מלהעיר היססו שלא הצפונית, הנפה מפקדי

 הוא גם בן־גוריון. עמוס המחוז מפקד את
 כ״ץ הסמל את לעצור פקד הוא היסס: לא

 להדיח בן־ברוך, אברהם השוטר ופיקודו
נמרצת. בחקירה להתחיל מתפקידם, אותם

 סטלה של הודעותיה שכל אחרי בבוקר,
ה למושב שמתחת ובגדיה נכונות נמצאו
ה כבר ידעו משפטי, -כמוצג- נלקחו ניידת
 השוכן ילדים, לארבעה אב — כ״ץ סמל

 בן־ברוך אברהם והשוטר — משטרתי בדיור
 ו־ חמור משמעתי משפט להם: הצפוי את

השירות. ~לפיטורין'בקלוךמן1§ כבד, עונש
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