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עיתוני ישראל ציטטו בשבוע שעבר בהבלטה רבה ובהד 
גשה מיוחדת ידיעה שהופיעה בטיימס הלונדוני ,בעיקבות פשיטת
צה״ל אל מרכזי הפידאיון בביירות .הידיעה שצוטטה היתד ,מאת
כתבו הצבאי של העיתון הלונדוני הנודע ,הנרי סטנהוף.
באותה כתבה טוען סטנהוף ברצינות נוראה ,כי שם הצופן של האירגון החשאי
הישראלי למילחמה בטירור ,שהוקם בישראל לפני שנה בפיקודו של האלוף אהרון יריב,
הוא אצבע אלוהים.
כשראינו במערכת ידיעה זו וכשראינו את ההבלטה שנתנו לה עיתוני ישראל,
מתוך רצון להציגה כגילוי עיתונאי חשוב ,לא יכולנו שלא לגחך .שכן הכתב הצבאי
של העיתון הלונדוני המכובד ,לא נטל את המידע הסודי שלו על שם הצופן של
האירגון החשאי הישראלי ,לא ממקורות הביון הישראלי ולא מאנשי האירגון החשאי,
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אלא מעל עמודי העולם הזה .כי שם הצופן אצבע אלוהים הוא שם הצופן שהעניק
העולם הזה למבצעי פעולות החיסול של מנהיגי אירגוני הטירור.
בסוף ינואר השנה .כאשר דיווח העולם הזה ) (1848בכתבת השער ,עליו התנוססה
תמונתו של אהרון יריב ,על ״מילחמת הסוכנים החשאיים״ ,כתבנו בין השאר  :״זה
מול זה נאבקים ,ללא כל מיגבלה של חוקים וגבולות ,כוחות מיסתוריים .את הצד הערבי
מייצג מה שנקרא ספטמבר השחור ואילו מהצד השני מופיע רק כוח טמיר ,חסר זהות
וגוף ,שאילולא היה פוגע דווקא במי שנחשבים אוייביה של ישראל ,קשה היה לשייכו
בצורה כלשהיא לישראל .אבל ,כיוון שהוא מחסל רק ״ערבים רעים״ ,כאלה החורשים
מזימות נגד ישראל ,ברור לצד מיהו ניצב .זהו הכוח הנקרא אצבע אלוהים.״
גם בכותרת המישנה של אותה כתבה קבענו :״ספטמבר השחור ואצבע אלוהים
מתחרים במישלוחים אוויריים של גוויות.״ )ראה גלופה(.
הצורך להמציא כינוי כזה לגוף חשאי לא נולד רק בינואר האחרון .בשנות החמי 
שים התנסינו בכך לראשונה כאשר חיפשנו כינוי מתאים לשירותי־הביטחון .באותה
תקופה נשמר עצם קיומם של שירותי־הביטחון הישראליים בסוד כמום ,ואסור היה
אפילו לרמוז עליהם ועל מיבצעיהם.
כיוון שאז שימשו השירותים גם לצרכים פוליטיים שונים של מיפלגת השילטון —
תופעה שהעולם הזה תקף אותה בחריפות — היה עלינו להמציא כינוי כדי שיובן
אל מי אנחנו מתייחסים .אז נולד הכינוי ״מנגנון החושך״ ,שהפך מאז שם נירדף
לשירות־ר,ביטחון הישראלי .כיום משתמשים בכינוי זה במקומות רבים מבלי לדעת
מה מקורו ומדוע נולד.
גורל דומה ,כפי הנראה ,צפוי גם לכינוי ״אצבע אלוהים״ ,שנולד ליד שולחן
המערכת .בעוד כמה שנים יספרו הכל בעלילותיה של אצבע אלוהים ,ומחקרים אוני 
ברסיטאיים ייערכו על הדרך בה הומצא הכינוי ,כפי שזה קורה היום לתואר מנג
נון החושך.
על כל פנים ,תודה לטיימס על האמון העיוור שהוא נותן במידע המתפרסם ב־
העולם הזה.
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מז ה מיספר חודשים שהעולם הזה נטל על עצמו את פירסום המערכה הציבורית
שמנהלת אגודת צער־בעלי־החיים בישראל נגד בית החיות באוניברסיטת בר־אילן ,על
התנאים הגרועים והיחס המחפיר לו זוכות חיות־הניסוי ר,משוכנות שם.
פירסמנו מיספר כתבות בנושא זה ,ואורי אבנרי אף הגיש כמד ,שאילתות לשר-
החינוך יגאל אלון סביב הפרשה .תשובותיו של השר לא סיפקו ואבנרי הגיש לשר
שאילתה נוספת בדבר היחס של ראשי אוניברסיטת בר־אילן לאנשי אגודת צער־
בעלי־חיים.
שר־החינוך העביר לאבנרי את תשובת רקטור אוניברסיטת בר ־אילן ,הפרופסור
מנחם צבי קדרי ,לשאילתה הנוספת .אין בכוונתנו להתייחס כאן לאמור באותו מכתב .מה
שמתמיה היא גישתה של אוניברסיטה דתית אל המתנדבות ,שנטלו עליהם את השמירה
על יחס נאות אל יצורים חיים .כותב הפרופסור קדרי במכתבו בין השאר :״...נציגים
של האגודה ,בייחוד גבירות מסויימות ,שבאו אל בית־החיות בשמה ,אינם מבחינים
בין שיתוף־פעולה ובין רצון להשתלטות .לאחר שנעשה ניסיון מצידן להתערב במהלך
העבודה המדעית התקינה בבית־החיות ,נאלצו שילטונות האוניברסיטה לאסור על אותן
גבירות את הכניסה לבית־החיות בלא ליווי רשמי של הממונה על המקום ...אין אנו
יכולים להיות אחראיים על המתח הפנימי הקיים כנראה בתוך אותה אגודה ,בייחוד
בכל הקשור עם גבירות מסויימות המופיעות בשם האגודה.״
הסיגנון המתנשא והמזלזל של רקטור האוניברסיטה כלפי מה שהוא מכנה ״גבירות
מסויימות״ ,ודאי שאינו מתאים לכבודה של אוניברסיטה דתית בישראל .השבוע נמסר
על הקמתו בניו־יורק של אירגון יהודי של צער־בעלי־חיים ,שסיסמתו היא אימרה של
הסופר יצחק באשוויס־זינגר ,שאמר בשעתו :״לחיות יש אושוויץ נצחי.״
מן הראוי היה שאימרד ,זו תעמוד גם מול עיניהם של ראשי אוניברסיטת בר־אילן.

