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 ממול. דירה של תריסיה מאחורי הסתתרו
 שנרתע אחרי שניה נראה, הוא בתמונה
 הנהג בתא לשבת בר ישראל החליט לבסוףבוגמניתהצלם. את בו כשראה לטנדר, מלעלות

ברגע אותו מראה זו תמונה הטנדר. של
 נראים מבחוץ התא. דלת את שסגר
החיצונית, הופעתו על להקפיד תמיד

 בר, בלש. של פניו
ללא בתמונות נראה

שנהג
עניבה.

 בו מביט שכן וילד ״שלום!״ לו אומר (מימין) הזה ,העולם כתב בעוד
למעצר. בר ישראל, את הובילה אשר המכונית ממקומה זזה בסקרנות,

 ן המהווה חביבה כאישיות מבר התרשמו בישראל, שסיירו וגרמנים, צרפתים בריטים, קאיכק
אינטלקטואלי. אתגר

 1 לו הציעו שם המזרחית. בגרמניה גם ביקר בגרמניה, בר של האחרונים הביקורים באחד
 | בחוזרו כך על סיפר זאת, עשה הדא מהשוץ־בונד. ידיד־נעורים לפגוש כדי למוסקבה לטוס

פסול. בה מצאו לא אך זו, טיסה על חקרוהו מוסדות־הבטחון לישראל.

סנה: דאדטדנטיכה:
 1 נזעק כאשר לאחרונה, דודקא בר סביב התלקחה ראשונה ציבורית ערה ךי>
אנשי־הרוח. התקפת מול ופרם בן־גוריון ^

 בדיעוה דווקא סייג ללא מצדד הוא כי ידע בר, של הפרטיות דעותיו את שהכיר מי
 ואמר! הפרוגרסיבית המפלגה במועדון הרצה ,1960 בנובמבר, 21ב־ לבון. על־ידי שהושמעו

 על| קפדני פיקוח על־ידי הצבא על האזרחי הפיקוח את להגביר הראוי ״מן השאר: בין
.המחוקקים המוסדות מטעם תקציב־,־,בטחון .  העתונוח השפעת את להרחיב יש כן .

הצבא.״ ענייני על
 הצבא. על אזרחי פיקוח תבע בו מאמר, בהארץ פירסם חודשיים כעבור
 לקוראי! נראה היה לפחות, כך, או — התקליט את בר החליף נוסף חודש כעבור אולם

 אנשי־הרוח! את הארץ עמודי מעל התקיף בארץ, גלים שהיכו מאמרים בשני מאמריו.
 ועדתן של ביותר סודיים מיסמכים ציטוט תוך טלמון. יעקוב הפרופסור את ובמיוחד
 המסקנה בכך. הסתפק לא הוא בן־גוריון. עם דווקא הצדק כי להוכיח ביקש השבעה,
 פרישתו! אחרי למפא״י הצטרף כאשר שהשמיע מסקנה אותה היתד, המאמר, של העיקרית
 בגי]| ולא ויערי, טבנקין לא אינה לבן־גוריון האלטרנטיבה ואילך 1961״מ־ ממפ״ם:

 סנה!״ משה האלטרנטיבה: של שמה לבון. פנחס שלא ובוודאי וברנשטיין,
 אדנ£ ששום בעיניהם, מאליו מובן שהיה מאחר המסקנה. את היטב הבינו מפא״י אנשי

 איע סייג. ללא בבן־גוריון לתמוך ברורה קריאה זאת היתה בסנה, לבחור יכול אינו רציני
הפוכה. מסקסד, גם שתיתכן דעתו על העלה לא

 תפקיז| את לידיו לקבל האחרונים בימים לו הוצע בבן־גוריון, זאת תמיכתו על כתמורה
 ההצעה את מקבל היה בר כי יתכן הקרובות. הבחירות לקראת מפא״י של מרכז־הבחירות

המפלגה. של מטות־הבחירות כינוס לפני יומיים במקרה, נאסר, לולא
 רוזן פנחס בהרבה. פחותה התלהבות המאמרים עוררו האחרות המפלגות בקרב אך

 נוסו! מי לברר כדי שאילתות והגישו לסדר־היום, הצעות ח״כים כמה הציעו כאשר רגז
 הממשלה בשם כך על לענות רוזן סירב הפרשה, של ביותר הסודיים התיקים את לבר

 ״הפקרות״. שזו פומבית הכריז
נשיאות־הכנסו! קיבלה בר, שנעצר לפני יומיים דיון. לכלל הדבר הגיע לא זאת בכל
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 לקחת המשטרה עמדה בו המכוסה, משטרתי
 בר נראה בתמונה מעצרו. למקום בר את

 את רואה למכונית, לעלות עומד כשהוא
 ברגע ונרתע מצלמתו, את אליו המכוון הצלם

אותיו- מצלמים ״אוי, בקראו: הראשון


