החונקים כל מחשבה חדשה ,המלמדים את
החייל שלא טוב לקבל אחריות מרצון ,זש־
החובה היא רק כלפי מעלה.
״...הלויאליות מתנתקת מן הכושר ,ה
יוזמה נפרדת■ מן המשמעת ,והאחריות מתר
חקת מן החובה.
״  . . .א ז גם מחפשים פתרון ב,נשק מנצח׳,
ב,נשק מכריע׳ ,ו,מלחמת כפתורים׳.״
מדים או ש ל י ח ו ת ? הסיכום :״בסי
מנים חיצוניים בלבד ,כמו דרגות ומדים,
בתנאי־שרות בלבד כמו שכר וברק־הפרסו־
מת ,בכל אלה — ללא הרגשת־שליחות
השזורה ביידע מקצועי — אי-אפשר להביא
אדם לכך שיילחם.״
לסקוב ,שהוא הפרשן הצבאי הרציני ה
יחיד המשמיע את דעותיו בפומבי ,דיבר
רק על הצד הצבאי של הבטחוניזם .הוא היה
יבול ,תוך שינויים קטנים ,להעביר את
ביקורתו גם לכל שאר שטחי־החיים הלאו
מיים בתקופת בן־גוריון המאוחרת .כי אותן
התכונות ,הפוגעות בנכונותו של אדם ל
הילחם ביום־צרה ,הורסות גם את נכונותו
לעמול למען המדינה ביום שלום.

המימשל הצבאי
מהומה עד מאומה
כל בר־דעת ידע כי מאורעות סירה היו
תוצאה של פרובוקציה מחושבת .לא היתד.

הנער ,שהוכנס למוסד ימין־אורד ,מסרב
להיות שם .״אני לא יוסלר״״ צעק כשהופרד
מאימו .״אם תעבירו אותי לניו־יורק ישלחו
את כולכם לכיסא החשמלי!״
הפרשה כולה החלה בנצרת ,שם למד ה
נער שלמה בבית־ספר של כת הסיליזיאנים.
רחל שילמה להנהלת ביד,׳׳ס  40ל״י לחודש
תמורת פנימיה מלאה עבור הנער .בהיותו
דובר ערבית ,נקלט שלמה במהירות בבית־
הספר ,שכל תלמידיו הם נערים ערביים ,בני
הדת הנוצרית.
בחג המולד ,בתחילת שנה זו ,נסע שלמד,
לחיפה ,כדי לבלות את חופשתו בחברת האם.
עם תום החופשה לא חזר הילד לנצרת.
אימו לקחה אותו למוסד היהודי אהבה.
״הייתי רוצה שבני שלמה יקבל חינוך
יהודי־דתי,״ אמרה למנהלת המוסד.
שלמה התקבל למוסד ,ברח ממנו לאחר
שבוע .בבית סיפר שהאוכל לא טוב ושקשה
לו ללכת כל יום שלושה קילומטרים ברגל
למוסד מביתו .הסיבה האמיתית היתד ,אחרת:
מוסד אהבה מיועד לילדים מפגרים וקשי־
חינוך .שלמה ,המפותח מכפי גילו ,לא יכול
היה לשאת את המקום.
ואז עשתה האם צעד תמוה נוסף .היא
החזירה את שלמה לפנימית הסיליזיאנים
בנצרת ,ממנו הוציאה אותו קודם לכן ב
טענה שאינו מקבל שם חינוך יהודי־דתי.
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שורר ,מרץ ) 64מחיר מיוחד(
הלמודים בפקוח המחלקה לחינוך של עירית תל־אביב
הרשמה בשעות  8-1לפנה״צ ,רת׳ בוגרשוב 62
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להלן רשימת הזוכים
בהגרלה שנערכה ע״י
ועדת שופטים:
*.יי

 .1נסיעה ונופש שבוע כקפריסץ -
יגאל גרינוולד,

עין־דור ,הגליל התחתון.

 . 2שואב אכק  -קלרה פינק,

רחוב עמל  ,31חיפה

^ רדיו טרנזיסטור
קליינשטאוב;

_ אברהם

רחוב ארלוזורוב ,23

רמת־גן.

ועוד  200פרסי שי מטעם"״ננס״
שישלחו לכתי הזוכים.
זאת מהומה על לא מאומה .היתד .לה
מסרה.
מישהו אירגן את הריסתו של בית כך,
שיעורר בהכרח זעם ציבורי; מישהו דאג
לטיפוח הזעם הזה; מישהו גרם למאסרים
המוניים ,כדי לציור רושם של מהומה )ה
עולם הזה  1358ו־.(1359

השאלה היחידה שנשארה היתר :,לטובת
מי אורגנה הפרובוקציה? האם היתד .זאת
פעולת המימשל הצבאי נגד לוי אשכול ,או
פעולת לוי אשכול נגד אחדות־העבודה ,ה
לוחצת לביטול המימשל?
השבוע נתן לוי אשכול עצמו תשובה
חלקית לשאלה זו .בשיחה בקבוצת דגניה
הסביר מדוע אינו יכול לבטל את המימשל
הצבאי ,ומדוע יסתפק במיחודה ריקה־מתוכן
בצורת ביטול הצורך ברשיונות־תנועה .ה
סיבה :״ההתפרעויות שאירעו לאחרונה ,כמו
ההתפרעות בטירה.״

דת
משסנו שדמה
בחדר קטן שבקריית חרושת ,לא הרחק
מחיפה ,יושבת אשד ,בחדר דל וממררת ב
בכי .אשד ,בגיל העמידה מזילה דמעות כילד,
כשאמה עומדת לידה ומנסה לנחמה .כשהיא
נרגעת קמעה ועיניה נפקחות להביט סביב
מבעד לצעיף הדמעות ,נופל מבטה שנית
על המיטה הריקה שבחדר ,והבכי חוזר
ומהדהד.
״למה לקחו את בני ממני?״ שואלת שוב
ושוב רחל גלסברג ) .(32״איך הם יכולים
לעשות דבר כזה? לא נשאר לי דבר בחיים
בלעדיו.״
,״אני לא יוסדה״ .צו שהוצא על-ידי
בית המשפט המחוזי בחיפה הסמיך את מש
רד הסעד כאפוטרופוס זמני של הנער בן
ד , 12-.שלמה גלסברג .הוא נלקח מזרועות
אימו ,נמסר לידיו של קצין המבחן החיפני,
חיים פיזאם ,שיחליט באיזה מוסד יתחנך
בשנתיים הבאות .על רחל ,האס ,נאסרה ה
גישה אל הילד .אסור לה לראותו אלא
בהסכמתו של קצין המבחן.
העולם הזה 1361
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כשנודע הדבר למנהלת מוסד אהבה ,מיהרה
להזעיק את קצין־המיבחן.
״מרעילים את נשמתו״ .קצין ה
מבחן ,חיים פיזאם ,הפעיל מיד את קשריו.
״ילד יהודי אינו יכול לקבל חינוך הנוגד
את רוח היהדות,״ אמר .הוא דרש להחזיר
את הילד ומשנתקל בסירוב — הפעיל את
מערכת המישפט.
הסיליזיאנים ,שבתחילה קיבלו את הילד
לאחר הפצרות מרובות של האם ,סירבו ה
פעם להחזירו בטענה שהפעולה המשפטית
מנוגדת לחופש הדת .״הילד יכול ללמוד
בכל מקום ,כפי שתחליט אימו.״ טען עורך
הדין שנשלח על ידם .״מלבד זה הוא לא
מקבל שום חינוך דתי ,נוצרי או יהודי.״
טענותיו של עו״ד לא הועילו ,בית־המשפם
החליט לקחת את הילד מהאם ,להעבירו
לחסות קצין המבחן .הלה הציע לאם כמה
וכמה מוסדות חינוך יהודיים בחיפה .האם
סירבה .״אני רוצה את בני .אכניס אותו
למוסד שאני אבחר.״ קצין המבחן ,מצוייר
בצו הזמני של בית־המשפט המחוזי בחיפה,
סירב להחזיר את הילד ,אז פנתה האם אל
הפנסיה הקתולית ,ביקשה שיקבלו את הילד
תחת חסותם.
הכומר הקתולי שהופקד לטפל בענין,
סירב לקבל את הילד למוסד קתולי ,טען
שהדבר יראה כהתגרות מיותרת במשרד ה
סעד .לא היה לו כל רצון לאשר את הזעקה
שפשטה בכל רחבי הארץ ״שהנוצרים מובי
לים ילדים יהודים רכים לשמד.״ הוא הציע
לאם להעביר את הילד לבית־ספר עממי רגיל
בחיפה.
האם הסכימה מיד ,העבירה את הבקשה
לקצין־המבחן ונתקלה בסרוב מידי .״נשמתו
של הנער מורעלת .הוא זקוק לטיפול,״
היתד ,התשובה.
״אני נורמלית״ .רחל היתד ,על סף
היאוש .צעדה הבא היה לעבר מונסניור
חכים ,הבישוף האורטודוכסי .״הם לקחו
ממני את ילדי בטענה שאינם רוצים שיקבל
חינוך נוצרי,״ אמרה .היא ביקשה לעבור
לדת הנוצרית עם בנה ,הביאה מכתב חתום
)המשך בעמוד ( 10
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הצגת בכורה ארצית השבוע ,בקולנוע אופיר ,תל-אביב
הסרט היווני
הקיצוני
פגישתו
הנועזת...
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,אספילם״ — מיועד למבוגרים בלבד!
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