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 של בשירותי־ד,ביטחון הראל איסר שלט כהם כימים
 של המוצהרים האדיבים אחד הזה העולם היה ישראל, מדינת

 בן־גוריוו דויד את לשכנע הצליח הקטן איסר במדינה. המישטר
 ממלכתיים כלים להפעיל יש וכי שילטונו את מסכן הזה העולם של קיומו עצם כי

לחסלו. כדי
 אוירה החושך. מנגנון מצד רדיפה של קורבן שנים במשך היינו מכך כתוצאה

 הזה העולם קריאת עצם הזה. העולם קוראי על גם אלא עלינו רק לא השפיעה זו
 קוראים היו בכירים פקידים המדינה. בביטחון הפוגע מעשה רבים בעיני אז נראתה

 את אפילו ראו לא שמעולם בפומבי פעם מדי מצהירים בחשאי, הזה העולם את
 ומודיעים הזה, העולם אנשי בחברת להיראות חששו מימשל אישי העיתון. צורת
ובמחשכים. סודות בסודי כתבינו עם להיפגש נאלצים היו שלנו

 השבוע אבל הראל. ואיסר בן־גוריון דויד של תקופתם סיום עם ועבר חלף זה כל
 כי ומאמינים בעבר עדיין החיים אנשים, כמה אנכרוניסטיות. תופעות כמה התגלו

 שהם מסתבר לפיהן האשמות להפריח החלו הקטן, איסר בתקופת עדיין נמצאים הם
 שתליה יכופר, לא פשע הוא הזה העולם מאנשי מישהו עם מגע קיום שעצם סבורים

עבורו. מדי קל עונש היא
 ממשלתי פקיד נגד המתנהל המכשפות צייד במסגרת לחלל נזרקו הדברים

 הידוע לשעבר, בתל־אביב ההסברה מרכז מנהל אהרונסון, (״אברשה״) אברהם בכיר,
 גם היו לאברשד. להדביק שניסו ההאשמות בין ספיר. ופנחס אלון יגאל לשרים כמקורב

 חוקיים הבלתי עיסוקיו אודות סיפורים הזה להעולם שהדליף זה הוא כאילו ההאשמות
צ׳יזם, אלישבע עם לדיין שהיה הרומן סיפור את או בארכיאולוגיה שר־הביטחון של

אדון יגאד עם אהרונסון(שמאל) אכרשה
פלוג׳ה בכיס חילוץ

 להכחיש טרח לא מהמאשימים שאיש רק מעניין אליעשבע. לפרשת אחר־כך שהפך
יכופר. שלא חטא הפרשיות גילוי בעצם רק ראו והם אלה, בפרשות הזה העולם גילויי את

 את להפריך כדי בתל־אביב, אהרונסון אברשה השבוע שקיים עיתונאים במסיבת
 השאר: בין אברשה אמר אלה. להאשמות יגם התיחס הוא נגדו, שהוטחו ההאשמות
 אבנרי נפצע כאשר העצמאות. במילהמת גבעתי בחטיבת אבנרי אורי עם ״שירתתי

 ואני היטב מכירו אני מאז לבית־החולים. אותו -שהובלתי אני זה הייתי בשדה־הקרב
 אבל כעיתונאי, המיקצועית רמתו את להעריך מוסמר אינני אחדים. בדברים מכבדו
 שאין כנסת כחבר בו לבחור מוכן אני מפרסם. אינו הוא בדוקים בלתי דברים

בו.״ להתבייש
 הזה העולם עם אהרונסון אברשה של קשריו על חסרות־השחר יטהאשמות כיון

 אישית בהודעה השבוע עליהן להגיב לנכון אבנרי אורי ח״כ מצא בכנסת, גם הושמעו
אבנרי: של הודעתו נוסח וזה הבית. בימת מעל שמסר

 תמיר שמואל חבר־הכנסת על־ידי הושמעו 1973 ביולי 11 מיום הכנסת ״בישיבת
 את שוב שקראתי אחרי כלפי. מסויימות וטענות האשמות הורביץ יגאל והבד־הכנסת

מענה. ללא הדברים את להשאיר שאין למסקנה הגעתי ישיבה. אותה של הפרוטוקול
 לי הדליף אהרונסון, (״אברשה״) אברהם מר כאילו לטענות מתיחסים ״הדברים

 פגישת על הידיעה את לי הדליף שאברשה טען תמיר שמואל ח״כ שונות. ידיעות
הזה. העולם בשבועון שפורסמה אלון, יגאל עם חוסיין המלך

לי נמסרה לא כמוס, סוד אז שהיחד, זו, שידיעה בהן־צדק בזה מצהיר ״הנני
שהוא. שלב בכל הידיעה, למסירת נגיעה -שום לאברשה היתד, לא וכי אברשה, על־ידי

 תאמר ״אולי :הורביץ יגאל ח״ב אמר בפרוטוקול שנרשמה ״בקיאודביניים
 שמואל וח״כ דבר?״ שום לד הדליף לא אהרונסון שאברשה בהן־צדק, זאת, בהזדמנות

? ומישרד־ד,ביטחון״ שר־ד,ביטחון על ״למשל :הוסיף תמיר
הדברים. מכוונים למה הבנתי לא במקום במקום, בו העניין, כל על הגבתי ״לא

שר של יחסיו לפרשת היתד, הכוונה כי הבנתי מכן לאחר הפירסומים מן אולם
שר־ד,ביטחון. בו שעוסק בעתיקות ולמיסחר צ׳יזס, אלישבע הגברת עם ד,ביטחון

 שהוא, שלב בכל שהיא, נגיעה שום היתר, לא אהרונסון למר כי להצהיר ״ברצוני
 (ועל בשעתו שפירסמנו כפי הזה. העולם עמודי מעל אלישבע״ ״פרשת לפירסום

 בשבועון ולחברי לי שמסרה והיא עצמה, אלישבע הגברת אלינו פנתה סוד) זה אין כן
ציבוריים. מטעמים לפרסם לנכון מצאנו אותה דיין׳ עם יחסיה פרשת על הפרטים את

גלויים, הם ובעולם, בארץ בארכיאולוגיה, במיסחר שר־ד,ביטחון של ״עיסוקיו
בעניין. אהרונסון מר של בהתערבותו צורך היה לא הדלפה. בשום צורך היה ולא

 קצין־חבלה היד, אהרונסון מר אהרונסון: אברשד, עם יחסי על הד,חשדות ״ולעצם
 מפקד־כיתה מכן ולאחר שימשון שועלי בפלוגת טוראי שהייתי בשעה גבעתי, בחטיבת
 בימי פעמים כמה דרכינו הצטלבו כך משום החטיבה. של ,54 גדוד של ג׳ בפלוגה

 אברשה זדי היה פאלוג׳ה, בכים מיצרי מיקלע מכדורי קשה, נפצעתי כאשר הקרבות.
 האפשרית, במהירות בכפר־ביל״ו החטיבה של לבית־חולים־השדה שאגיע שדאג אהרונסון

 חיי את הציל הדבר הרופא־המנתח, על־ידי לאהר־מכן לי שנמסר כפי שעתיים. תוך
חייו' את המציל לחברו מודה חייל שכל כפי אהרונסון, לאברשד, אסיר־תודה נשארתי

 במיקרה הן פעם, לא אהרונסון עם ונפגשתי ידידים, נשארנו המלחמה ״לאחר
 כנהוג המדינה, בעיות על דיעות החלפנו כזאת פגישה בכל ביוזמתי. או ביוזמתו והן
 רבות סודיות היו לא מעולם אלה פגישות בחייהם. העניין עיקר שזהו אנשים בין
 אופי שום בהן היה ולא כל, לעיני נערכו מהן

ידי עשרות הרבה עם לפגישותי דמו הן מחתרתי.
 שאינם ומהם לדיעותי השותפים מהם אחרים, דים

דיעות.״ להחליף אוהב אני שעימם לדעותי, שותפים

רבות סודיות. היו לא מעולם
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