ואמו זעקה ריו סברו:

הקברות .היא ישבה ימיס ולילות ליד מיטת
בנה הגוסס ,לא נמשה אותו עד הרגע האחרון:.
מדוע לא שעה אייבור לקריאות וליריות־
האזהרה? ידידיו במכון וייצמן ,שהיו מלאים
התמרמרות על המיקוד,״ הטיחו :ייתכן ש
הקולות לא הגיעו אליו ,מעל לרעש ה
מנוע .יתכן גם ,שבהיותו עסוק בתימרון
המכונית אחורה ,אף לא שמע את היריות.
אולם במציאות של הארץ ,תיתכן גירסה
שלישית :שהוא ראה את חיילי המארב,
שמע אותם קוראים לו ,ראה אותם מנופפים
בנשקם ויורים אחריו .ודווקא משום כך —
ניסה לברוח.
אייבור לוין לא היה צבר המכיר כל
פינה בארץ .הוא לא יכול היה לדעת ב־
בטחון ,שלא הגיע לגבול כלשהו .הוא גם
לא יכול היה לבטוח כי אין אלה מסתננים.
אילו נסע בכביש ראשי ,וראה שוטר
או חייל מאותת לו בפנס לעצור ,היה מן
הסתם עושה זאת .אך באמצע השדה ,ב
שעת לילה מאוחרת ,אין זה תמיד נבון
לעצור לדרישת אנשים מזויינים ,שאי-
אפשר לזהותם.
.אילו הייתי אני במקומו,״ הצהיר אחד
מאנשי המכון ,שגדל בארץ ושירת כקצין
בצה״ל. ,לא הייתי עוצר .להיפך ,הייתי
מנסה לעלות עליהם במכונית .״
^ ־^■

פצוע שוכב בעפר

ץי*  1א* ב ד ,נורתה היריד ,שפגעה ב־
ראשו של אייבור לוין .הוא עוד הס
פיק כנראה לצאת ממכוניתו ,לצעוד לכיח־ן
אנשי־המארב ולהודיע בעברית. :נפצעתי,
תנו לי עזרה.״ רק אז צנח ארצה.
חוק ראשון במוסר המלחמה הוא :להגיש
עזרה לנפצע .אפילו את האוייב יש לחבוש
ולרפא אחרי הקרב .והנה נורה אזרח בלב
המדינה ,וכאשר יצא וביקש בעברית כי
יעזרו לו — הניחו לו לשכב בעפר .מתוך
שיחזור פרטי המיקרה ,הסתבר כי אייבור
לוין שכב כחצי־שעה בעפר ,מבלי שיגש
אליו איש .אנשי־המארב נשארו לעמוד מ
צידה השני של הגדר .מדוע? .פחדו,״ היד,
הסבר אחד. ,לא ידעו מי עוד במכונית.״
לבסוף שלחו החיילים לקרוא למפקדם,
זה קרא למפקדו ועד אשר נמצא האיש
האחראי והמוסמך ,שכב לוין בעפר .כדיו
להשיג את הזמן שאבד בעפר ,מיהר הקצין
האחראי להעמיס את הפצוע על הליקופטר,
להטיסו לתל־השומר.
ייתכן כי גם אילו ניתנה עזרה מיידית
לפצוע ,והוא היה נחבש בו־במקום — גם
אז לא היה הדבר מועיל ,והוא היה מת
מפצעו .אולם עובדה היא :הוא ביקש עורה,
ולא קיבל אותה .דבר זה בלבד היה מחייב
חקירה מיוחדת והוצאת הנחיות ברורות
לכל חייל ,מה עליו לעשות במיקרה דומה.
* * *

חייל תמיד צודק

ך

ך • י ד י ע ה על פציעת המדען הצעיר
 ! 1הגיעה למטה הכללי של צה״ל ,הועברה
לטיפול הקבוצה הקטנה של קצינים ,האח
ראים למדיניות הפירסום ויחסי־הציבור של
מערכת המטחון.
כלפי חוץ מייוצגת קבוצה וו על־ידי קצין
הנושא בתואר .דובר צה״ל* .עד לפני שבו
עות אחדים ,היה זה סגן־אלוף דוב סיני;
כיום זהו סגן־אלוף אריה שליו.
היו תקוות ,כי הדובר החדש יביא עמו גם
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במדינה
)המשך מעמוד (4
על־ידי התרת קבורתם של שני הלוחמים
באדמת מולדתם?
מפקד כנופיית שטרן .כאשר נסע
ילין־מור החודש לקפריסין ,כחבר משלחת
הפעולה השמית לישיבת הוועד־הפועל של
ארגון הסולידריות האפרו־אסיאתית )העולם
הזה  ,(1358לקח עימו תחמושת :סיפרו של
ג׳ראלד פראנק בשפה האנגלית ,המעש,
על הריגת הלורד מוין.
הופעת ילין־מור במלון לדרה עוררה תשו־
מת־לב רבה בין הצירים .נודע כי זהו
מפקד ״כנופיית שטרן״ המפורסמת ,שכל
נציגי מדינות־המרחב זכרו את פעולותיה.
רבים מן הצירים פנו אל החבר השני של
המשלחת ,הד״ר יעקוב ירדור ,ביקשו ממנו
להציג אותם בפני ילין־מור.
אחד מאלה היה נציג אפריקאי .בעת ה
שיחה הוזכר סיפרו של פראנק .הוא ביקש
מיד את הספר .התוצאה :אותו נציג נעדר
למשך יומיים מכל הישיבות .מסוגר בחדרו,
קרא את הספר מתחילתו ועד סופו.
״ א ח ינו ה ם  " 1בעת הכינוס הלכו כל
הצירים לבית־הקברות של גיבורי המחתרת
הקפריסאית ,הרוגי המלכות ,הניחו זר על
הקבר .קרא המזכיר ר,מיצרי של הוועד־
הפועל ,אל־סבאעי. :אותם שנתנו את חייהם
במאבק נגד האימפריאליזם ,אחינו הם!״
זאת היתד .ההזדמנות .למחרת היום שלח
ירדור את הספר על שני אליהו לאל־
סבאעי ,עם ההקדשה הבאה :״אותם שנתנו
את חייהם במאבק נגד האימפריאליזם —
אחינו הם .מי שאמר כך ,מתבקש להניח
כמה פרחים על קברם ,אם אפשר גם בשם
חבריהם ומפקדיהם.״
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אחרי הצבא ,לשם לימוד
מקצוע סידור אותיות על
מכונת ״לייגוטייפ״ .לפנות:
דפוס שהם ,פין  ,6תל־אביב.
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מאת

מרדכי זידמן

הד״ר
הוצאת רשפים

ריב ה ר בו׳ □
למי זכות הבכורה בקביעת עניניה ה
דתיים של חדרה :למועצה הדתית או ל־
עיריה .על כך נחלקו הדעות בין העסקנים
בעיר .מחלוקת כזו לא היתד ,קיימת ,אלמלא
הוצאה המפד״ל בחדרה מהקואליציה העירו
נית ,לאחר שאיבדה אחד משני המנדטים
במועצת העיריה בבחירות האחרונות.
מאז הוצאה מהנהלת העיריה התבצרה
המפד״ל מאחורי המועצה הדתית כשיושב־
ראשה ,עסקן ותיק של המפד״ל ,מכוון את
עניניה .מול ראש העיריה החדרתי ,יצחק
וידרקר ,התייצב העסקן המזוקן חיים פיי־
קרש ,כשמאחוריו עידודו של משרד־הפנים.
לדרישת חבריו לסיעה ,ביקש וידרקר
להצר צעדי המפד״ל במועצה הדתית ,השיג
אף את תמיכתם של  4הרבנים המקומיים,
הנאבקים על מעם השפעה ואהודים על
המפד״ל רק בעיתות בחירות מותו של הרב
הראשי לחדרה והצורך בבחירת רב ראשי
תחתיו ,שימשו אבן־בוחן לכוחם של הצדדים
היריבים .כאשר הציע פייקרש את הרב
רבינוביץ )הרבי ממונקטש( לכהונת רב
ראשי בחדרה ,מיהר וידרקר לבטל ,בעזרת
 4הרבנים המקומיים ,את החלטת המועצה
הדתית ,שהיתה חייבת באישור מועצת־העיריה.
אם דומה היה כי וידרקר ,אכן גבר הוא,
הנה התברר עתה כי את הנוקאוט הנחית
דווקא פייקרש .המועצה הדתית אישרה
מועמדותו של מומלץ המפד״ל ,הרב הלל
מדלה מאנגליה ,אך במקום להגדירו .רב
ראשי״ קראו לו .רב העיר חדרד,״ .וידרקר
מצא עצמו חסר אונים מול טכסיסו של
פייקרש .כי בעוד כהונת רב־ראשי דורשת
אישור העיריה ,אין כל צורך באישור כזה
כשהמדובר בסתם ״רב־העיר״.
כיצד הבטיח פייקרש רוב להצעתו במועצה
הדתית? ההסבר היחידי :הוא שכנע את
הנציגים הספרדים במועצה ,כי כעבור פרק
זמן ימונה גם ״רב־עיר״ ספרדי.

מ שפט
ל א ב ד ר ך שושני□
משך כל חייה חיפשה שושנה• חיי מש
פחה שקטים במחיצתו של בעל אוהב .בבית
הוריה שבשכונת עוני ירושלמית לא מצאה
כבר זמן רב את מקומה .היא התרועעה
עם צעירים ירושלמיים רבים אך לא מצאה
את האחד.
אחד מימי הקייץ ,לפני למעלה מארבע
שנים ,מצא אותה' בחוף אילת ,יחד עם
צעיר תושב המקום .היא שהתה בביתו כ
חודש ימים ,עד שיום אחד הכירה בחור
)המשך בעמוד (14
* השמות בזויים.

תשבץ העוד□ ה1ה 4360
במקום לפתור תשבץ של מישהו אחר ,החלטתי הפעם לסנס את מותני ולנסות
לחבר תשבץ בשביל אחרים .שמי ד .זיידמן ,מקו ם מגורי הוא רחוב עקיבא  ,47ב
חיפה .עלי לציין שאני עדיין רווק ,המבלבל את עצמו מניהול חשבונות של אחרים.
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