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 לעומקו ירד לא כתב־העיתון מעריב. לצהרון
 תגליתו כי למסקנה, הגיע המחקר, של

 קבר• גילוי היא בן־אלקנה של הגדולה
פירסם מעריב בחיפה. הי״ג, של האחים
 קבר נתגלה הכריז: בה סנסאציונית כותרת

אכזיב. גשר חללי
היה הקבר גילוי. שום בזד, היה לא
אליו התייחס לא שאיש אלא לכל. ידוע
הי״ג. כל קבר כאל

 לתגובת־שרשרת גרם במעריב הפירסום
 ה״סקופ׳ את ביטלה העיתונות כל חריפה.

ל התייחס לא איש כברוח. — מעריב של
ה המסקנות ואל בן־אלקנה של מחקרו

 — הפרק מעל ירד העניין ממנו. מתבקשות
ונשכח.
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 הסתפק לא הוא כבן־אלקנה. איש לא ^

 — הכללית ההתנכרות מול מחקרו. בהשלמת
משפחות־החלל־ם בני מרבית של זו כולל

 השקיע בו .ונמרץ, עיקש למאבק יצא —
 זה היה ואמונתו. רגישותו מרצו, כל את

ש ועיתונות דעת־קהל נגד רק לא מאבק
ה כל נגד גם אלא — בתעלומה נאחזה

עבד. בשירותה המשטרה, כולל מוסדות,
 דגוני, נוח לו כתב ,1966 ביוני 15ב־
 הבט״ במשרד החייל המחלקה,להנצחת מנהל
 זכר את להנציח בן־אלקנה תבע ממנה חון,
 המשפחות טובת ״למען בקבר״אחים: הי״ג

 אנא — הכי בלאו גדול שסיבלן השכולזת,
זה!״ שותת־דם מנושא ידיד משוך

 גם דגוני על־ידי נשלח המכתב העתק
 ניצב כתב מכך כתוצאה למטה־המשטרה•

 בשיחו־ ״עוד בן־אלקנה: לפקד פראג יהודה
 מחדש שאינן לך אמרתי הקודמות תנו

 שכבר פצעים פותח אתה ולדעתי דבר,
 פעולה נל להפסיק לן מורה אני הגלידו.
 משטרה, איש אתה עוד כל זה, בשטח נוספת
 למשטרת־ בכן מביא שאתה הנזק בגלל

ישראל.״
 יגאל אל לפנות בן־אלקנה החליט אז
 שהיה מי לאלון, בן־אלקנה של פניתו אלון.
 של פנייה ושהיתד, — הפלמ״ח מפקד

מחק פרי. נשאה — פרטי לאיש פרטי איש
 אלון. את שיכנע בן־אלקנה של המפורט רו

 למען לפעול החל מסקנותיו, את אימץ הוא
האלמו החייל מקבר שרידי־העצמות העברת

 ■גשר־אכזיב, ליד לקבר־אחים בחיפה ני
 חללי־הגשר י״ג של שמותיהם יתנוססו עליו

בירושלים). בזמנו נקבר וייץ ויחיעם (מאחר
 יגאל פארטיזנית. פעולה זו שהיתר, אלא

לשעבר הפלמ״ח כמפקד אותה עשה אלון
 שיכנע הוא ממשלת־ישראל. כנציג ולא —
ל גורן, האלוף לצה״ל, הראשי הרב את

 כבית־ הגשר שליד האנדרטה על הכריז
 שרידי־ העברת את שאיפשר דבר — קברות
לשם. הגופות

 להיערך צריכה היתד, הרשמית הקבורה
אותה. מנעה מלחמת־ששת־הימים שנה. לפני

 חללי י״ג הראשונה, בפעם הובאו, השבוע
 שנות 22 אחרי רשמית. לקבורה גשר־אכזיב

 מקום משפוחותיהם לבני ניתן ספקות
קבר־יקיריהם. כאל לעלות יוכלו אליו
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 שאפיינה השערורייה אולם היעלמם. נסיבות
 הרשמיים המוסדות של הטיפול צורת את

להשתולל. מוסיפה זו בפרשה
 הרב נשאו, הקבר, על הגולל כשנסתם

 הם לידו. דברי־הספד אלון והשר גורן
 כללית בצורה דיברו זכר־הנופלים, את העלו

ש היה נדמה דבריהם לשמע מורשתם. על
והדוב הבריטי המאנדט בארץ שורר עדיין

 מפחד מפורשים, דברים לומר נימנעים רים
השלטון.

 הפלמ״ח בטעות להודות העז לא אלון
 התייחס פרשת־הי״ג, את שזנחו וההגנה,

 כי ומעולם מאז ברור היה כאילו לעניין
שה למרות בחיפה■ בקבר קבורים הי״ג

 לא היא ממלכתי, בטקס נערכה קבורה
 חוקית, מבחינה רשמית. הכרזה בשום לוותה

נעדרים. להיות הי״ג מוסיפים
 את יאמץ וממלכתי רשמי גוף כאשר רק

ב יקבע בן־אלקנה, של מסקנות־חקירתו
 של מותם נסיבות את משמעית חד צורה
 הקבר כי ספק, של צל ללא ויכריז הי״ג

 קברם הוא גשר־אכזיב ליד השבוע שנכרה
 החידלון, גם יקברו אז רק — הי״ג של

 משך הי״ג את שליוו והשערורייה הספקות
 מיטען עם יחד התרסקו מאז — שנים 22

לגשר־אכזיב. מתחת שהניחו חומר־הנפץ

במדינה
אדץ־ישראל

הגפרור אשדי
 כלכלת־הגדה?״ על שומרים אתם ״ככה

בשכם. עסקן שאל
 לטענותיו: ההוכחה מונחת היתד, בכף־ידו

 שתיהן כימעט־זהות. קופסאות־גפרורים שתי
האנגלית. טהרת על תוויות בעלות —

 ״שלושה הסיסמה התנוססה מהן אחת על
הער הגפרורים חברת תוצרת — כוכבים

 ציור ירדן.״ נאבלוס, בע״נז, המי|זדחית בית
 התמונה, את השלים כוכבים שלושה של

 למדי: דומה סיסמה התנוססה השנייה על
 אס.אם. חברת תוצרת סהרונים. ״שלושה
 דומה. היה הכל — הציור הצבעים, סי.אן.״

ה ארבע ואילו צויין. לא מקום־הייצור

וישראלית ערבית(למעלה) קופסה
כוכביס במקום סהרונים

פירושן: המיסתוריות האנגליות אותיות
 חב־ בעברית: נזר.״ קומפני מאצ׳ס ״סייפטי

נור.״ רת־גפרורים
 לשתי מקום ״אין וסהרונים. סוככים

 אנשי־הע־ קובעים גפרורים,״ לייצור חברות
בגפ הגדה של הצפתה ״עצם בשכם. סק

תר בעזרת המופצים — ישראליים רורים
 תוצרת־הגדה שהם הרושם את היוצרת מית
 טענות נגד עצום, תעמולתי כוח בה יש —

 הסטאטוס־ על לשמור דואגת שהיא ישראל
בגדה.״ הכלכלי קוד

 אנשי־הגדה בין ביותר הממורמרים אחד
ה הפארלמנט של לשעבר היושב־ראש הוא

ירו בין שנטע מי אל־מצרי, חיכמת ירדני,
וקאהיר. עמאן לבין שלים

 של הבעלים אחד הוא אל־מצרי הסיבה:
בשכם. כוכבים שלושה בית־החרושת

בני־ברק
מותר לדבי

 נשוי עבדקן, וכשר, טוב ביהודי מעשה
בטלוויזיה. נפשו חשקה אשר רב, של לבתו

 וקנה הלך שמו, שמעוני אשר יהודי, אותו
 מעשה- אולם יום־העצמאות. בערב טלודיזיה

 הקודש ובעיר — בבני־ברק גר הוא שטן,
 טלוויזיה, הפרטי לביתו להכניס לאדם אסור
העיר. של הרבנים דבר לפי

 יום־העצ־ לאחר מייד רבנית. עיסקה
 ההונגרים של רבם אל שמעוני נקרא מאות
 במפגיע ממנו תבע זה ווזנר. הרב בעיר,

מביתו. ,מקלט־ר,תועבר את להוציא
 שמעוני ימכור :עיסקה לו הציע הרבי

 ההתקנה והוצאות — הטלוויזיה מכשיר את
 הרבי על־ידי לו יוחזרו ומחיר־ד,אנטנה

 של סכום וקיבל — דרש שמעוני עצמו.
 את למכור במקום אחר־כך לירות. 600

החיצו האנטנה את הוריד מכשיר־התועבה,
פנימית. אנטנה במקומה התקין נית,

 ברחוב שמעוני הותקף שבועיים, לפני
 היכו הם לובלין. מישיבת חסידים על־ידי

רצינית. גופנית לחבלה לו וגרמו אותו
 הצליחה לא אולם הוזעקה, המשטרה

התוקפים. את לאתר
 השמשות כל נופצו רביעי, ביום למחרת,

ממטר־אבנים. — בביתו
 חושב שאינו — שמעוני טען השבוע
 מיני כל אלי באו ״ביום־העצמאות להיכנע:

מותרז״ לרבי רק אז במיצעד, לצפות רבנים
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