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 בע־מ, שהם משה דפוס • עולמפרם :מברקי מען • 136 ת.ד.
 • בע׳־מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פץ רח׳ תל־אביב,

בע*מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

 השבוע, חלק, לקחה כולה ישראל מדינת
 עליהם הצוללנים, משפחות 69 של באבלן

ה עם יחד אבודים, כעל הממשלה הכריזה
זה. בשבוע רק דקר, צוללת
 למשפחות שנגרם הטיבעי לכאב נוסף

ש בארץ כוח שאין כאב — קורבנות״האסון
האבו למשפחות נגרם — אותו למנוע יוכל
 הציבור: עם חילקו לא אותו חדש, כאב דים

 צורת־הטיפול עקב להן שנגרם הצורם הכאב
 של היעדרה על נודע בו ברגע החל בפרשה,
הצוללת.

 אנשי־דקר של מקרובי־משפחותיהם כמה
ל כדי הזה, העולם למערכת לפנות בחרו
 להתלונן, מנת על לא טענותיהם. את שטח
 עשוייה ציבורית שביקורת תיקווה מתוך אלא

 — זה מעין כושל טיפול של הישנות למנוע
בעתיד. לקרות העשויים דומים במיקרים
ב הביהורת פירסום עם להמתין, העדפנו

 אשר עד זה, נושא
ה יום־האבל יחלוף
הש שהוכרז, רשמי
 של ההודעה עם בוע,

או על שר־הביטחון
או של מלחיה בדן
דקר. חיל־הים ניית

ש לאחר ועכשיו,
 עבר, זה מר יום גם
קט מפרסמים אנו
 ורק — אחדים עים

 הקטעים מן אחדים
 במיב־ המופיעים —

מ אחד של תבו
 אנשי־ של קרוביהם
שנעלמו. הצוללת
ש וכתובתו שמו
ה במערכת. מורים
 למנוע ביקש כותב

 על — שמו פירסום
 ב־ להסתבך לא מנת

 מכאיבים, וזיכוחים
 בני־המשפחה בקרב

 לבין בינם האבלים,
עצמם.

 בין הקורא, כותב
השאר:

 לא לעמוד ״ברצוני
 היות האסון, עצם על

 למנוע אין ולצערינו
 כן וכמו אסונות
 שהיה אנו מניחים

 מצער מיקרה כאן
 אסון, של ומזעזע

 להצביע ברצוני אלא
 הבלתי־ הצורה על

 התנהגו בה מתאימה
 או שלטונות־צה״ל

ה כלפי חיל־הים
הנפגעות. משפחות
לרא פורסמה בו בבוקר, שבת יום ״מאותו

 עם הקשר ניתוק על בראדיו ההודעה שונה
האומ הפגישה התקיימה בו א׳ יום ועד דקר
 — ושר־הביטחון ראשי־צה״ל עם בחיפה ללה

 קשר כל קויים לא ימים, 10 במשך כלומר
 פורסמה לא וכמו־כן המשפחות, עם רשמי

 האמיתי המצב על מוסמך ממקור הודעה כל
לרעה. או לטובה הקיימות, האפשרויות של

ידי את לשאוב נאלצות היו ״המשפחות
 שונים ומניחושים הראדיו מהודעות עותיהן

אחראיים. יותר או פחות עתונאים של
 הוזמנו א׳) (יום ציפיה של העשירי ביום

 ועם שר־הביטחון עם לפגישה המשפחות
 מיותרת היתד. זו פגישה בחיפה. צד,״ל, ראשי

 נוסף דבר שום בה נאמר לא באשר לחלוטין,
 מלבד השבוע, כל במשך ששמעו מה על

 כן, כמו הידוע. המצב את המאשרת ההודעה
 ביום אישית שנמסרה לפגישה, ההזמנה עצם

 באשר שווא תקוות מחדש עוררה בבוקר, א׳
 שהפגישה אמר חיל־הים, איש ההזמנה, מוסר

 ההודעה למסירת ״לא ובהחלט חשובה היא
ביותר.״ הגרועה

ב פורסמה הפגישה, לאחר ערב, ״באותו
 צוות אנשי של שמית רשימה ישראל קול
 על־ידי לפירסום . שנמסרה כסי — דקר
 שמות של רשימה זו היתד, צה״ל. דובר

 שמות עם קשר להם היד, לא אשר אישיים
 למרות אנשי״הצוות. השתייכו אליהם המשפחה

 ל־ הנסיעה שלמטרת ידעו צה״ל ששלטונות
 שמות על לוותר הצוללנים חוייבו חו״ל

מש כל מחוסרי שמות תמורת משפחותיהם
 לצרף לנכון מצאו לא משפחתית, מעות

המשפחה. שמות את הרשמיים בפירסומים
 נמסרו משפחות, מצד פניות לאחר ״רק

 זה פירסום המקוריים. השמות בעיתוני־הערב
 למש־ לבשר מיהרו משפחה שידידי לכך גרם

ברשימה, אינם יקיריהם ששמות פחות

ב הפגישה עם אי־הופעת־השם את וקשרו
 נמסרה ודאי שקיוו, כפי ששם, — חיפה

למשפחות. סודית הודעה איזושהי
חו את עקרונית לברר כדאי זו בנקודה

מש שמות לשינוי צה״ל מצד הדרישה קיות
 בשירות־חובה, חיילים לגבי ובמיוחד פחתיים,
 משפחתית מיסגרת בעלי אינם אשר וצעירים
 למיסגרת קשורים אלא וילדים) (אשד, עצמית

 ב־ שם החלפת כל ההורים. של המשפחתית
ה מהמיסגרת שמי ניתוק מהווה כזה מיקרה

קשורים. הם אליה משפחתית
 חמורה פגיעה כאן קיימת כי לי נדמה
הדימוקראטי. במישטר הפרט בזכויות
מסי הייתה הפרשה לסיום הכותרת ״גולת

 לידי הצעירים של האישיים החפצים רת
ה ביום דווקא ירושלים) (באמור המשפחות

כאנ אתם, שגם אני בטוח ).17.2.68( שבת
כל הוסר בכד תראו בלתי־דתיים שהם שים

חתונתו ביום שדה ויצחק אשתו עם גנה סימן־טוב
 לבצע חייבים בשבת שדווקא וטאקט מחשבה
זו. דחופה״ ״פעולה

★ ★ ★
 טעם עוד הנ״ל למיסתב להוסיף ניתן

בפר צה״ל שלטונות בהתנהגות לפגם אחד
 של החלטתה על שהוטל האיפול דקר: שת

 למרות כאבודה. דקר על להודיע הממשלה
ה החייל ביום ההודעה את למסור שהוחלט
 הממשלה הסתירה מראש, רב זמן אלמוני,

 התחכמות בצורות — מחברי־הכנסת אפילו
הו תימסר שעבר הרביעי ביום כי — שונות

זה. בנושא הממשלה דעת
 בו שביום לכך גרמה זו מוגזמת סודיות
 רחבי- בכל נערכו דקר, על המדינה התאבלה

 חגיגיים ואירועים נשפים מסיבות, הארץ
 איסור בגלל — מראש שנקבעו אחרים

זה. בנושא שהוטל הפירסום
★ ★ ★

 היא זה. בעמוד המופיעה בתמונה התבונן
 מלפני הזה העולם בגליון לראשונה פורסמה

 של חתונתו ביום צולמה היא ).640( שנה 18
שוש־ היה בה גנה, סימן־טוב ישראל, גיבור

 יצחק הפלמ״ח, של האגדי המפקד בין־הזוג
שדה.

השנים, כל במשך הזה, העולם ליווה מאז
פיר־ ניתן פעם כשמדי גנה, סימן־טוב את
וקורותיו. חוויותיו על בשבועון טוס

 נטלנו אף 1955 שנת של העצמאות ביום
 על ודיח-חנו העצמאות יום למיצעד גנה את

אישי. בסיפור בעיניו שנראה כפי המיצעד
 המתואר — המר הסוף עד אותו ליווינו

זה. גליון של 27 בעמוד המופיעה בכתבה

:1595 הזח העולם


