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 והתכוגן המערבת של בחדר־ד,ישיבות ישב אבכרי אורי
 למישרדי להגיע עמדו ׳המערבת חברי היומית. הישיבה לקראת

 צעיר ישב הכניסה בחדר ׳בחדריהם. יהיו כבר מהם ובמה המערבת
 טרדנים מאותם אחד זה היה הרף. ללא בידיו שמולל עצבני

למז המוח את לבלבל ההמתנה בחדר שעות לשבת המסוגלים
דבר• לרצות מבלי ולכתבים כירות

 חנה המערבת למזכירת מוכר היה זה צעיר אכל
 עם להיפגש ביקש שבוע, לפני הופיע הוא נבאי.
 בחדר המתין לו, ניתן לא בשמבוקשו אכנרי. אורי

הת־י אז מהמישרד. יצא שאכנרי עד חיכה המדרגות,

המישטרה. את טלפונית עיקה
 ״באים בטלפון השיבו שאנשיה והמישטרה, רגע עשרים חלפו

 כנשוכי- הישיבות. מחדר זעקה בקעה לפתע הגיעה. לא מייד״,
 הזעקה. מקור לעביר זיגקו מחדריהם, המערכת עובדי קפצו ניחש

 ומשענות השולחן בין לכוד בכסאו, יושב אבנירי את ראו הם
 עמד בסניסה, קודם שהמתין הצעיר, דם. מוצפות פניו הכסא,
בפניו. ציפורניו את נועץ כשהוא מעליו

 את פתח לא חולה־נ&ש, הוא שהאיש ידע שאבינרי מכיוון
טעון. אקדח מונח היה שבח — שלפניו המגירה

 עין בהרה כלבד. ספורות שניות נמשכה התקיפה
 הוא ככוח. עצמו על לגונן שניסה הבחור, נתפס

 כשקצה שמאל, ועל ימין על היכה בפראות, השתולל
 והושכב וברגליו בידיו שנכבל אחרי רק מפיו. ניגר

 מערבת אנשי ההתנפלות. סיכת את גילה הארץ, על
מפי ־־־ .......... ־־־־־ ־ מטרה אחת לא שימשו עצמה, המערכת במו זו,

 שנת זו במו סיכה אבל ולהתנקשויות. להתנפלויות
 כבי היתה התנפלותו, להסברת המשתולל, הבחור

מיקרו כראש לי השתיל ״אבנרי יוצאת־דופן: זאת
 לדעת רוצה הוא האזנה.. ״...מכשיר הסביר פון.״"

שלי.״ המחשבות בל את
 מזכירת :הסיבה בה שנייה ניצל המופרע שהצעיר הסתבר

 אל לחדור הצליח וכך למיסדר׳ון התחמק ממנו, ראשה חמערסת
 המיש־ בו. יבחין שאיש מבלי אבנרי את ולתקוף חדר־ד,ישיבות

 יותר התקיפה. אחרי שעה כרבע רק המערכת לבניין הגיעה טרה
 תנועה פקקי לנו ״היו טלפונית. שהוזעקה אחרי ■שעה מחצי

 שהצעיר התבדר המישטרד, בחקירת השוטרים. התנצלו בדרך,״
האח בימים לחולי־נסש. במוסד טיפול מכבר לא קיבל התוקף
אל אותו שיבנעו שם דיזנגוף, ברחוב בבתי־היקפה בילה רונים
 את עוד יקרא שלא בדי אבנרי את לתקוף חייב הוא כי מונים

 המישטרד, במוחו. ששתל האזנה מכשיר באמצעות מחשבותיו
 התנקשות מעשה או מתיחה סתם זו היתד, אם עכשיו בודקת
מעורער. אדם של שפל ניצול תוך שבוצע מכוון,

 שממנו לחולי־נפש, למוסד האיש הוחזר בינתיים
 בו יטפלו שהפעם לקוות ויש — נרפא באילו שוחרר
יותר. אחראית כצורה

שחק ^ הבוחבואיכו מ
 אחרי להוטים שאינם יהזה העולם מקוראי אותם אפילו

 תוך בעל־כורחם, יבכו לעסוק לעיתים נאלצים תשבצים, פיתרון
ביש הקיימת הצבאית-הפוליטית הצנזורה העיתון. קריאת כדי

 מסויימות ידיעות לפרסם הישראלית העיתונות את מחייבת ראל,
 חיוני מידע באמצעותו להזרים כדי במינו מיוחד צופן במעין

הצנזורה. על בכך ולהערים לקוראים,
כעניי או ביטחוניים כסודות מדובר שאין במוכן

המדי של החיוניים באינטרסים לפגוע העלולים נים
 סבורה כישראל הביטחונית הצנזורה אם אכל נה.

הפי שבכנס כך על מידע מהציבור למנוע שמחובתה
התפט את הקצינים אחד תבע גצה״ל הכביר קוד

 מילחמת למחדלי שאחראי במי שר-הכיטחץ של רותו
ברי הישראלית לעיתונות אין - יום־הביפורים

 הבלתי המישחק את הצנזורה עם לשחק אלא רה
 המעוררים דקים, או גסים רמזים על והילדותי מכובד

ומפורטת. שלימה מידיעה יותר נרעשות תגובות
 על היא העיתונות יד כי תמיד מסתבר דבר של בסופו

 רוצה והוא הצבא על ביקורת יש בצה״ל לאלוף אם העליונה.
 ״שמיניות לעשות הצנזורה יכולה הצובור, לידיעת להביאה

 באמצעות אם לציבור, המידע יגיע דבר של ובסופו באוויר״,
מעור ברמזים אם הצנזורה, עקיפת באמצעות אם הזרה, העיתונות

ידיה. את הצנזורה מרימה כאשר זמן, כעבור או פלים
העיתו—הצנזורה יחסי של זו עגומה לבעייה שוב מתייחס אני

 מי )1907 הזה (העולם האחרון בגיליון השער לכתבת בהקשר נות,
 בצופן ממנה גדולים קטעים לכתוב נאלצנו צה״ל. את יטהר

 שיבינו הקוראים של האינטליגנציה על הסתמכות תוך מיוחד,
הכוונה. למד, והסתברויות היקשים צירופים, תוך מעצמם,

 ל״פרשת בעקיפין להתייחס ניסינו כתבה באותה
 הרמטב״ל, סגן של המיועדת פרישתו פרשת טליק״,
 שעם בך על הצבענו טל. (״טליק״) ישראל האלון?
 נחסמה שר־הכיטחון לתפקיד דיין משה של חזרתו

 ריאורגניזציה לקראת הדרך ונחסמה טליק של דרכו
 חרטומים, בשפת אולי להסביר, ניסינו צה״ל. ושיקום

 כמו אדם להביא העשויים השיקולים ואת הרקע את
 הזה (העולם לכן, קודם שבוע פרישה. לידי טל האלוף

 טל האלוף של כוונתו את לכשר רצינו באשר )1906
 כמיס־ פוליטית לפעילות להצטרף מצה״ל, לפרוש

 תשקיף, במדור זאת עשינו דווקא, השלום מחנה גרת
אלמוני. (מיל.)׳׳ ל״אלוף בשהתייחסנו

 הוכח מיותרת, היא ועקיפה צנזורה של זו שיטי, כמד, עד
 הופיע ישעבד שלישי יום של אחרי־הצהריים בשעות השבוע.

 על טל האלוף כישתמונת תל־אביב ברחובות הזה העולם גיליון
 ספורות שעות כעבור בצופן. הכתובה הכתבה ובפנים שערו
 שנחשב מה את ברבים לפרסם היה ניתן כבר בלבד

 לדעת לציבור שאסור כמוס כסוד בוקר באותו עוד
פרי על בישרו הממלכתיים התיקשורת שופרות עליו.
לה. שיגרמו הנימוקים ועל טל האלוף של שתו
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