
בית״המשפט בנתח ואשתו מוו שמואל

ושקטה קטנה הודקה מפרסמת היחה נבונה ממשרה
נעצרו. הם פירסומו שבגלל והחומר •

 עולמית. משמעות בעל הוא השני מקומית; סנסציה הוא הראשון הנושא
 את הניעו — כאלה היו בכלל אם — מניעים איזה ברור ״לא סייסס: נידיורק גילה
 מרוקו. עם דיפלומטיים קשרים אין ולישראל מאחר בן־ברקה, בפרשת להסתבן ישראל

זה. עם זה פעולה משתפים צרפת ושל ישראל של המודיעין מוסדות כי הוא, הידוע כל
הדבר  פמידים כי כניו־יורק, העתונאים בחוגי היום לשיחת הפך ״...

 עתונאים עד לחצו בירות, כמספר דיפלומטים וכן בכירים, ישראליים
 אה פיירים אותם זו. כטחונית לפרשה כקשר ידיעות לפרסם שלא

כן־כרקה.״ כפרשת מעורכת שישראל לגירסה, יסוד אין כי אמרו,
 שרותי בתוך חמור משבר זה רקע על התפתח הניו־יורקי, העתון קובע כך מקום, מכל
ישראל: ממשלת ובקרב הישראליים, הביון

 שירות ראש עמית, מאיר אלוף לבין אשכול לוי מר הממשלה ראש בין מחלוקת ״נפלה
 הוראה כי טען, עמית שנכשלה. פעולת־ביון לאותה אחראים ומי מי ישראל, של הביון

שום נתן שלא אמר, אשכול מר ואילו — בהרשאה כמוה אשכול מר מפי מעורפלת
״׳ •שהיא י׳הרשא ., ,1 ̂

 יגאל ומר גלילי ישראל מר מאיר, מגברת מורכבת המחלוקת, את לברר ועדה ״מונתה
 רשאי הישראליים, הביון שרותי ראש עמית, מאיר שאלוף היתד״ הוועדה מסקנת אלון.

 מוטלת האחריות ולכן הפעולה, את לבצע כד,רשאה אשכול מר של מכתבו את לפרש היה
הממשלה.״ ראש על

 איסר בתפקיד, לו שקדם מי לבין עמית בין היריבות :טייטס ניו־יורק לפי שוב וברקע,
 על יקבל עמית כי שתבע הראשון שהיה הראל, מצד לאתגר מטרה שימש ״עמית הראל.
 איסר זה והיה בדיון. ונמצאת לאחרונה שהתרחשה סודית לפעילות האחריות את עצמו
יפוטר.״ או יתפטר עמית כי שתבע הראל

ת למרו  זיעזע לישראל) מחוץ למעשה ידוע הוא (אין הארץ בתוך הנחות מעמדו ״...
 ההתייחסות זו היתד, כי ישראל. של והדיפלומטיים המדיניים החוגים את בול של המאמר
 — משבר הביון. שרותי בקרב משבר על בהרחבה נפוצו שכבר לשמועות בכתב, היחידה

בן־ברקר,.״ פרשת על־ידי שהוחש — לזרים נאמר כך
★ ★ ★

ככנסת נסיון
* ן ך תו קי ע ר ״יו ו  לא בול עורכי שני של משפטם מהלך בכל כי הדגיש, הגדול הני

 והוא בן־ברקה. בחטיפת מעורבים ישראליים סוכנים היו אמנם כי ראייה, שום הובאה \ 1
 מצא ובעצמו בכבודו המשפטי היועץ כי ציון תוך המשפט, מהלך את לתאר המשיך
השניים. נגד להופיע לנכון

 במדינה, להתרחש האלה הדברים כל יכלו האנם השבוע: עצמו את שאל הישראלי האזרח
בארץ? כך על ידע לא איש האם דבר? כך על ידע שהוא מבלי

צנזורה. :אחת כמילה טמונה התשובה
 השמועות המדינה. כבטחון כנוגעים המוגדרים נושאים על צבאית, צנזורה נהוגה בישראל

 עברה לכן חמורה. בטחונית משמעות בעלות כידיעות כמובן, הוגדרו, בול פרשת על
 וקיצצה — שתפורסם לפני ישראל בעתוני שנכתבה מילה כל על בקפדנות הצנזורה

 ביותר. הקלים הרמזים את אפילו באכזריות
כך. כל רבה בחומרה הצנזורה נהגה לא תקופה בשום

הסוהר
 בתל־ המחוזי לבית־המשפם הגיעו הנאשמים שני רגיל. מישפט זה היה עין, מראית ^
 להם המתינו במסדרון רמלה. מבית־הכלא אותם שהובילה משטרתית, במכונית אביב /

שם. היה צלם־עתונות גם ידידים. וכמה פרקליטיהם, משפחותיהם, בני
לגמרי. רגיל הכל חייך. הוא בדאגה. אליו נצמדה אשתו התרגשו. הנאשמים אחד של ילדיו
 הסתבר — מני ואליהו דולב יצחק קנת, מרדכי — השופטים שלושת נכנסו בטרם עוד אולם

 רק בו נותרו האולם. את לעזוב נתבקשו והידידים הקרובים כל שיגרתי. אינו שהמשפט
התביעה. ונציגי פרקליטיהם, שומריהם, הנאשמים,

 כמשפט הוגדר. — וסגנו בול השבועון עורך — גילן ומקסים מור שמואל של משפטם כי
סגורות. בדלתיים נערך והוא בטחוני,
 גזר־הדין ועל האשמה, פרטי פירסום על איסור שהוטל כלבד זו לא

 )38( מור המשפט. עריבת עצם את להזכיר אפילו נאסר אלא שנגזר,
 למשפט. הובאו כה חשאיות כאותה מאסר לשנת נשלחו )36( וגילן

 - העניין כל על ידעו ועתונאים משפטנים, קרובים, עשרות כלומר:
להזכירו. היה אסור אכל

כסוס, סוד הפרשה תישאר אמנם וכי ימים, לאורך יחזיק שהאיסור שהאמין מי אבל
באשליות. חי

עמית נגד הראל

 על למעשה, חל, השופטים יסורא
הצטלבו:

השניים, של והמשפט המעצר פרשת •

במיקרה שרק לגמרי, נפרדים נושאים שני

 השלימו לרוב שמתחולל. מה על לאזרחים לדווח זאת בכל ניסתה הישראלית העתונות אבל
 הצנזורה הוראות עם — המדינה אזרחי של העיקרי מקור־האינפורמציה — היומיים העתונים

החמורות.
 לפחות לפרסם ניסו המעצר, סביב העניינים השתלשלות על שידעו עתונים, כמה
חמור. באיסור ושוב שוב נתקלו הם רמזים.
 התקשר זה לצורך הכנסת. של יומה סדר על הפרשה את להעלות ניסה אבנרי אורי ח״כ

 רצו לא הם משותפת. לפעולה להניאם כדי בכנסת, גח״ל וסיעת רפ״י סיעת נציגי עם
 ושום ננקטה, לא פעולה שום אך — הפרשה את להזכיר הצליח לבסוף, כך. על לשמוע
הזה. הנסיון מן צמחה לא תוצאה
 ״יגאל בו: נאמר הזה. העולם שער של כהעתקה שנראה שער עם הופיע, בול של גליון

הצרפתי.״ ד,־ש.ב. תעלולי ברקה? בן בפרשת ישראלים סהופו הממשלה. ראש אלון
 שבפנים המאמר את קראו פחות ועוד הזה, השער את ראו בישראל מאוד מעמים

בהרחבה. התוכן את השבוע הביא נזיינזס נידיורק אולם הגליון.

 בשבועין שהופיע מאמר גם ציטט בנושא, הוא חקירתו תוצאות את הוסיף אף העתון
 בגלל אשכול, ממשלת בתוך מתיחות התפתחה ושלפיו (האזנה), או־ז־אקוט הימני הצרפתי

 פרד הצרפתי, בשבועון הכתבה בעל הסבר.״ לה ניתן שלא מודיעינית טעות ״איזו
 פעולת כי בפאריס, טיימס ניו־יורק כתב עם טלפונית בשיחה מכן, לאחר אמר גולדשטיין,

בן־ברקה. לפרשת למעשה, נגעה, לא במאמרו התייחס אליה המודיעין
 העניין ויהיה — אשכול בממשלת סיכסוך ״על הטיינדס, המשיך או־ז־אקוט,״ ״מאמר
אחרים.״ ממקורות אישור קיבל — יהיה אשר לו שגרם המודיעיני


