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הסתכל־נא בפרצוף המצוייר.
האם זה מזכיר לו מישהו? האם אתה
מכיר 1אדם שיכול להתאים לציור זה?
זהו ״קלסתרון״ .כלומר :ציור ששוחזר,
חלקים־חלקים ,על־ידי המשטרה.
הוא הורכב על־פי תיאורו של פקיד־דואר,
שהופנט לצורך זה .אותו פקיד קיבל ב
שעתו מידי האלמוני את החבילה שנשלחה
למערכת העולם הזה ,על שמו של אורי
אבנרי ,שהכילה חומר־נפץ ומנגנון־הדלקה
פרימיטיבי.

רד־המשטרה כמוה כהגבלת זכותו של אדם
למחשבה ולדיעה משלו ,הגבלת זכותו ה
אזרחית לקבל אינפורמציה מהימנה מן ה
מקור הרצוי לו .הגבלה כזאת תואמת מיש־
סר טוטאליטארי )בו כל המדינה היא ב
בחינת בית־סוהר( .אין היא תואמת מישטר
חופשי.
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החלטתו השרירותית של מנהל בתי־ה־
סוהר ,המונעת מן האדם השלישי את קריאת

מאז עברו למעלה מחודשיים ,והמתנקש
— או קבוצת המתנקשים — עדיין לא נת
פסו .המשטרה לא הזניחה את תפקידה.
להיפך ,היא פעלה במרץ ניכר ,הראוי ל 
ציון .אך עדיין לא הושגה התוצאה ה
מקווה.
הדבר מחייב את שיתוף־הפעולה של ה
ציבור׳ ובראש וראשונה של ציבור קוראי
השבועון המסדים .תפיסתם המהירה של
האשמים תרתיע מעשים דומים בעתיד.
לכן ,פשפש־נא בזכרונך :האם אתה מכיר
אנשים המסוגלים לבצע מעשה כזה? האם
שמעת אי־פעם רמז מפי מישהם ,בעיקר
מפי מתנגדי עקרונותינו ,העשויים להוביל
בכיוון הנכון?
לדברי המשטרה ,החשוד הוא כבן — 28
 ,30בן העדה הספרדית ,וגובהו כ־— 1.65
 1.70מ׳ .מיבנה גופו רזה ,שערו שחור,
עיניו שקדיות ,גבות־עיניו רזות ,סנטרו חד.
החבילה נמסרה בחיפה ,ונשאה כתובת
)דמיונית( בכפר־אתא.
אם יש לך חשד מבוסס ,מסור אותו ל
מערכת או לתחנת־המשסרה הקרובה ביותר.
כך או כך ,מובטח פרס של  1000ל״י למי
שיביא לגילוי האשם .מובטחת גם סודיות
גמורה.
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אחד ההליכים המשפטיים המוזרים ביו
תר התנהל לאחרונה בפני בית־המשפט ה
גבוה לצדק .יזם אותו האיש המכונה ״ה
אדם השלישי״ ,שמילא תפקיד מרכזי ב
פרשת לבון. .
איש זה הוא מנוי על העולם הזה )בשמו
האמיתי ,כמובן( בבית־הסוהר .אולם לאח
רונה לא ניתן לו לקבל את העתון הנשלח
אליו .הוא הגיש בקשה לצו־על־תנאי.
בעת השמיעה הראשונה ,הצליח מעל
לתקוותיו .השופט חיים כהן קבע כי נציב
שרות בתי־הטוהר חייב לבוא ולנמק לא
רק מדוע לא ניתן לאדם השלישי העתון
שנשלח אליו ,כפי שביקש בבקשתו ,אלא
גם מדוע לא ידאג השרות עצמו לספק לו
את העתון הרצוי לו.
עתה ,בהסתמך על החוק וההוראות ה
קיימות ,בוטל צו זה .נקבע כי מנהל שרות
בתי־הסוהר מוסמך לקבוע לבדו ,כראות
עיניו ,מה יותר לאסיר לקרוא ומה לא.
מצב זה ,אין הדעת סובלתו במדינה
דמוקראטית .אדם נשלח לבית־הסוהר כדי
להגן על החברה ,וכדי למנוע בעדו מל 
בצע עבירות נוספות .אין להטיל עליו,
נוטף על כך ,לקרוא את דבר השבוע או
את הפועל הצעיר .יש גבול גם לאכזריות
החברה כלפי המפירים את חוקיה.
וברצינות :סמכות כזאת בידי איש מש

השבועון המסדים ,קשורה מן הסתם ב
עובדה כי אנחנו התערבנו למען טיפול צודק
באיש זה ,דבר שהרגיז מנגנונים מסו־
יימים.
האדם השלישי נידון למאסר .הוא ריצה
שני שלישים של התקופה שנגזרה לו.
במועד זה היה צריך להשתחרר ,נוכח
העובדה שהוא אסיר לדוגמה .אולם החוק
הקיים ,הקובע זאת ,אינו מציין בפירוש
כי חובה היא לשחרר אסיר במועד זה,
אם היתד ,התנהגותו בסדר .אויביו של
האדם השלישי במנגנונים המסויימים ניצלו
חור זה בנוסח החוק כדי להוסף ול
החזיקו במאסר — למען מטרות שאין להן
קשר לעבירה שבגללה נידון למאסר ,וב
וודאי לא להתנהגותו הטובה.
עניין זה הועלה על־ידי אורי אבנרי ב
כנסת ,במסגרת הצעד .לסדר־היום .אולם
המנגנון׳ ידו ארוכה .לכן קרה דבר שאין
לו תקדים בכנסת :הכנסת הריבונית קבעה
למעשה שאסור לה לספל בעניין שאינו
רצוי למנגנון מסויים.
היא לא נתנה לאבנרי אף להשמיע את
טענתו מעל דוכן הכנסת .ההצעה נגנזה
בדרך שד,יא — לפי מיטב הכרחנו —
בלתי־חוקית .אך הכנסת עומדת בישראל
מעל לכל חוק.

תזכיר
• ד ו ל א ר י ם ש ה ו ר י ם  .בתשובה לקריאת־ביניים של ח״כ אורי אבנרי בכנסת
)העולם הזה  ( 1497סירב שר האוצר לאשר או להכחיש הזרמת דולארים לבורסה
השחורה במטרה לשמור על שער דולאר נמוך ככל האפשר .השבוע אישר
בעקיפין פקיד בכיר של האוצר ,מפקח מטבע חוץ עוזי שטיינברג ,את עובדת
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הזרמת הדולאריס של האוצר לשם ייצוב השערים בבורסה השחורה.

הנלבים ע1ב ביחד

• ח ת נ ו ש ד ב י נ ׳ י  .שערוריית השוחד והעלמת ההכנסות שנחשפה על־ידי
העולם הזה ) ,(1506בה מעורב גם חתנו של בן־גוריון ,המהנדס דויד לשם,
מתקרבת לשלב הטיפול המישפטי .השבוע מסרה המישטרה את התיק לתביעה

מזו ג כך ל כי הטעם ,ווד ק ה או לין ט ל (87001
כ בו ס מיץ  113x1*0או א ט נו ליו ת ״ ס נ פ ר נ ש ״
עוו*1ה מהנה מאין כ מו ה!

הכללית.
• פ ר ש ת פ לו מ בו .אל הגורמים הציבוריים הרבים ,בראשות העולם הזה,
הדורשים חקירה יסודית והעמדתם לדין של האשמים במותו של הפסל דויד
ן

פלומבו )העולם הזה  ( 1511שנהרג בהיתקלו בשרשרת שבת ,הצטרפה השבוע
קבוצת צעירים דתיים .היא דרשה את בירור הפרשה כדי לקבוע אחת ולתמיד
מי האשם בעניין.
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