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ש מזעזע: גי^וי פירסמנו שבועיים לפני
 העלייה בימי בישראל נעלמו אשר תינוקות,
 דולא־ אלפי תמורת נמכרו מתימן, ההמונית

באמריקה. ליהודים רים
משפ של מוחשיות דוגמות שלוש הבאנו

תימ ילדים זו בדרך שקנו אמריקאיות, חות
 שאנו הצהרנו הכתבה, בסיכום לאימוץ. ניים

 וכתובותיהם שמותיהם את למסור , מוכנים
 שין־נה אחראי גוף לכל אלה מקרים של

מאז? קרה מה אלינו.
 נוראה, משמעות בעלת פרשה שזוהי מכיוזן
 ילדים 250מ־ למעלה מקיפה שהיא ומכיוון

 יפנו שאמנם להניח יסוד לנו היה שנעלמו,
 האינפורמציה. את לקבל כדי אנשים אלינו
ה הורי העלו מאז הראשונה בפעם שכן

 את לגלות תביעתם את החטופים ילדים
ל ממשית אפשרות ניתנה הילדים, עקבות
 סיפק הזה העולם התעלומה. בפתרון התחיל

מקצועיים. לחוקרים נקודת־המוצא את
 פנייה נקבל שעות 24 שתוך בטוח, הייתי
 זו ועדה ממלכתיים: גופים משלושה לפחות

ו ישראל, משטרת הכנסת, של אחרת או
 שתפקידם מפני ראשית, המשפטים. משרד

 לשקוד לפחות, האחרונים, הגופים שני של
 והנה, פושעים. והענשת פשעים גילוי על

 על־ הנקרא בשבועון לבן, גבי על שחור
אינ ניתנה אזרחים, של רבות רבבות ידי.

מחריד. פשע ביצוע על פורמציה
 הכנסת, של השירותים שוזעדת מפני שנית׳

 את העבירה זו, בבעייה לדון שנתבקשה
 מנציגי המורכבת מיוחדת, לוועדה הטיפול

ל הציבורי והודעד הפרקליטות המשטרה,
תימן. ילדי גילוי
 אלינו, פנה האלה הרמים הגופים מכל מי
 מהם. אחד לא אף הכתבה? פירסום אחרי

★ ★ ★
מדוע? לשאול: אלא ברירה לי אין
אפ הסלחנות, במידת אליהם להתייחס אם

 עתו־ קוראים שאינם מפני לענות: אולי שר
בחוצות. מתרחש מה יודעים ואינם נים,

 פחות בקצת אליהם להתייחס גם אפשר
 להם נאה שלא מפני אילי ולומר: סלחנות,

ול המסויים, השבועון של בגילוייו להכיר
 שהם דברים לגלות מסוגל שהוא הודות
 לגלותם. מסוגלים היו לא עצמם

סלחנים? להיות שצריכים אומר מי אבל
 להיות גם הזכות את לעצמי שומר אני
 ראשו, את הרים שהחשד אחרי ואז, חשדן.

 מאלה ממלכתי, גוף אף להשיב: יכול אני
 הנוראה, התעלומה את לפענח עליהם שהוטל

 אמיתית כוונה שאין מפני — אלינו פנה לא
 וללא מורא ללא התעלומה את לפענח וכנה

פנים. משוא
 שהוקמה שהוועדה מפני פשוטות: במלים

גילוי. ועדת ולא טישטוש ועדת היא
 ושואל ממשיך אני הזה, החשד ומשהתעורר

לטשטש? מי לטובת לטשטש? מה עצמי:
 (במיקרה מסויים אדם זה: הוא שידוע מה
הדו אישיים קשרים ובעל רב, בתואר נושא

 את קיבל בארץ) מסויימים עסקנים עם קים
 ושם לחו״ל, אותם העביר בארץ. הילדים

אותם. מכר
ש ד,יתכן שותפים? לו היו שלא ד,יתכן

 לגמרי הזה העצום סחר־האדם את ביצע
 רשמיים? ניירות בלי בלתי־חוקיות? בדרכים

 האם — פעילים שותפים לו היו לא ואם
 מעלימי־עין? היו לא

תוביל? עוד לאן חשד, חשד,
 אז נתן ומוסמך רם־מעלה מישהו אולי
י אישור מ ש  איפשר כלומר: העניין? לכל ר
 אפילו אולי הילדים, של וכדין כדת אימוץ
 ה־ של האפל הכספי הצד על לדעת מבלי

 הנחה מתוך האישור את נתן הזה? מיסחר
בב האלה האומללים ילדים את לגדל שמוטב

 לתת מאשר ועשירים, כשרים יהודיים תים
 המיסכנות, משפחותיהם בחיק לגוזע להם

העולים? מחנות של הדולפים בצריפים

ר כי תז

 נורא כמה תפם — האישור את ומשנתן
מהוריו? בן גזילת של הפשע

★ ★ ★
 עושה רד, עצמך: את שואל בוודאי אתה

 העסקן שרגא־, זלמן מר של תמונתו כאן
 של העליה מחלקת ראש והמכובד, הוותיק

ל אותו לציין יש כי כאן, הוא הסוכנות?
 אלינו שפנה היחידי הרשמי האיש הוא טובה:

 הסוכנות של נייר על כתבה• אותה בעקבות
דה כתב: היהודית או . . .  אם מאוד לכם ״

וכתובות, שמות פרטים, יותר לי לתת תוכלו

אי ג ר ש

 דבר שים לפרסם שלא להמחיןב מוכן. ואני
 את לחקור פרט לי, שתתנו מר,אינפורמציה

 לכך.״ תסכימו אם הדברים,
מסכימים. אנחנו שרגאי. מר כן,

★ ★ ★
ה הגופים מן דרישות גם לנו יש אבל

 לישכה שתוקם דורשים אנחנו ממלכתיים.
ה ומשרד ישראל משטרת של מיוחדת

מעולים. חוקרים ירוכזו בה משפטים,
ה הממלכתיים שהשרותים דורשים אנו
הדיפלו והנציגים הש״ב — בחו״ל שונים
 ואם זו. לישכה עם פעולה ישתפו — מטיים

לאינטרפול. גם לפנות — צורך יהיה
 אנשי יפעלו הלישכה בצד כי דורשים אנו

 הקורה, לעובי שייכנסו וסוציולוגים, חוק
 ידברו לגופו, ומיקרה מיקרה כל ויבחנו

המאו ההורים ועם הטבעיים ההורים עם
אפ ואץ בדיני־נפשות, כאן דנים כי מצים.
 של גורלם לגבי אוטומטית לפסיקה שרות

יימצאו. וכאשר אם הילדים,
 ראשו, את הנורא החשד יוריד לא אחרת,

 זו כמו מחשבות למנוע יהיה ואי־אפשר
 הארץ: יליד תימני, גבר באוזני שביטא

הועמ — אחד שוחמכר יוסלה ״בשחטפו
ה הפגנו היו הראש. על כולה המדינה דו;

 גוי'־ המשטרד, התערב. הממשלה ראש רחוב.
 יכעולה. להיכנס פקודה קיבל הש״ב סה.

 מטה בראש עמד ובעצמו בכבודו הראל איסר
 יכשמא־ הילד. את שמצאו עד — המחפשים

 ויהיאים צוברים, שרעבים, וחמישים תיים
 לקרות צריך לא — בכסף ונמכרים נחטפים

 אין משטרה, אין ראש־ממשלד״ אין כלום?
ש״ב?״ אין הפגנות,
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 עמד לא אך בישראל, הסרט מהקרנת הרווחים כל את זמשלה1ל להעביר יהודית

מו שיתפה שהממשלה למרות המובטח, הסכום סן שליש זרלן' מסר בהבטחתו, פעו עי
שובה צה״ל. של יחידות גם לרשותו והעמידה לה,  שר־ השבוע ענה לשאילתה, בת

 בין נעשה כתרומה הרווחים מתן בדבר ההסכם ני שרף, :זאב המסחר־והתעשיה,.
 1צ שאיננה הממשלה, יריעת ללא אונגר, קורט המפיק, לבין ,פאראמונט חברת
ה זאת לעומת בך. ל4' ירעה ולא בעניין נ  החזר־מס. 257בי,־ וברין ברת המפיק ז

שב האם נוספת, לשאלה בתשובה בהסכם, רשמי צר שאינו למרות המשרד, חו

כן ״אני השר: ענה המובטח, הכסף את ולגבות להתעניין העניין.״ את לבדוק מו
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