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במדינה
)המשך מעמוד (29
ברנס על העיתונות העיברית ראה אור
בשפה האנגלית ,בירושלים ,ב־ .1961ב
ספר הוא מתאר את ראשית צעדיה של
העיתונות בארץ ,את תפקידה המכריע ב
תולדות המדינה כמפתח השפה העיברית
ותרבותה .בכמה מפירקי הספר מפרט בר־
נס את ייעודה של העיתונות ,ומדגיש את
השפעתה על החיים הפוליטיים ,החברתיים
והכלכליים של היישוב — תוך שהוא
מנתח את ההבדלים המהותיים בין העי
תונים השונים.
אך צחוק הגורל הוא ,כי אותה עיתונות
שעליה הרעיף אמנון ברנס שבחים שכא
לה ,על חלקה בהקמת המדינה ,אינה מאי
רה עתה פנים לו ולידידו 28 ,שנים לאחר
ייסוד המדינה ,ומוכיחה כי עדיין לא נם
ליחה.

מ יש ט ר ה
זיקמדו השוטר

האמ גקם ?)צין־המיש&זרח
באם שסירבה להיעגות רו;
ער-ידי מעצר בגה?
״ירדתי עם הקצין שימעון חן במדרגות,
ושאלתי אותו מה יהיה הסוף .הוא אמר
לי, :בואי נהיה ידידים ,ואז נסגור לבן

יצחק ציון ,אמו ועו״ד אורן
״נהיה ידידים״

שימעון חן ,גיסתה לברר מה עלה בגורלו.
חן לא היה באותה שעה בתחנה ,ומשום
כך פנתה אל הקצין ציון לוי .היא אמרה
לו כי היא חוששת לחייו של בנה ,בשל
סירובה להיענות להצעה שהציע לה חן
עוד בחודש ספטמבר.
כעבור שלוש שעות טילפן שימעון חן
לדירתה של שרה ציון ושוחח שם עם
כלתה שימחה ,אשתו של העצור יצחק
ציון .״איך חמותך הולכת לספר סיפורים
כאלה?״ אמר לה .״אני אלך עם גרוטאה
כזאת? בעלך עכשיו בידי!״ כפי שצויין
בתצהיר ,הוסיף שבתוך חצי שעה יבוא
אל ביתה של שרה ציון.
היא הזמינה אליה את עורך־הדין אברהם
אורן ,מחשש שהקצין שימעון חן ינסה
לעצור אותה .חן הופיע בביתה בלוויית
שוטר נוסף ,ואמר שבא לברר את העניין
ולשמוע את טענותיה של שרה במו־אוז־
ניו .היא חזרה על סיפורה ,והזכירה לו
את הצעתו בדבר ה״ידידות תמורת סגי
רת התיקים.״ הקצין הגיב בהתרגשות גלו
יה ,והיא הודיעה לו כי למחרת היום תבוא
אל מפקד תחנת כפר־סבא יחד עם כלתה,
כדי להגיש נגד חן תלונה רישמית.
״התכשיט כרה:״ .בבואה לשם ,ל
מחרת בבוקר ,פגשה שרה ציון בחצר
תחנת־המישטרה את הקצין ציון לוי ,אשר
הודיע לה :״ה,תכשיט׳ שלך ברח ,ועכשיו
עוד יירו בו.״ היא רצה לחדר־החקירות,
ובהגיעה לשם שמעה כיצד בלש בלבוש
אזרחי אומר ללוי :״תפסתי אותו!״
״רצתי מבוהלת לחדרו של הקצין חן,״
מספרת האשד ,בתצהירה ,״וראיתי שם את
בני שוכב על הריצפה ,כולו חבול ,ללא
יכולת לדבר ,עיניו עצומות ,ריר נוזל
מפיו והוא נאנק וגונח .צעקתי לקצין חן :
,מה שאיימת אתמול בטלפון ,עשית עכ
שיו !״
בינתיים הגיע למקום רופא ,והחל לט
פל בעצור .האם פרצה בצעקות ,ואז צי
ווה חן לעוצרה ולהעבירה לבית־המעצר
באבו־כביר .היא התעלפה ,והשוטרים גר
רו אותה לחדר־החקירות .אחרי־הצהריים
שיחרר אותה חן בערבות ושלחה לביתה.
השוטרים גימגמו .לפני השופט דב
לוין טענה נציגת המדינה ,עורכת־הדין
דורית שפירא ,שהעצור יצחק ציון נחבל
בעת שסוכל נסיון־הבריחה שלו .אך פרק
ליטו ,אברהם אורן ,הסביר לשופט כי
הצעיר ניסה להימלט בשל המכות שקיבל
מחוקריו.
חוקרי-המישטרה נתבקשו להסביר ל 
שופט מדוע הם מבקשים לעצור את יצחק
ציון ,והם טענו כי נתגלו פריצות רבות,
שבוצעו בשיטה מיוחדת .כששאל השופט
מהי אותה שיטה מיוחדת ,גימגמו השוט
רים .״אינני רואה כאן שום שיטה !״ הגיב
השופט בחריפות.
חקירתו של יצחק ציון תסתיים השבוע.
אך חקירה נוספת בפרשה זו עומדת עתה
רק בתחילתה .זוהי חקירתו ישל קצין־בודק
את התנהגותו של קצין־המישטרה שימעון
חן בפרשה.

י שראלים בחו״ל

שלך את התיקים׳.״ כך מסרה לפני ימים • 01ישו־*ד
אחדים שרה ציון ,בבית-המישפט-המחוזי
בתל־אביב ,בתצהיר שהוגש לפני השופט
המחוזי דב לוין.
באמצעות תצהיר זה ביקשה להוכיח כי
הקצין חן ביקש לנקום בבנה ,בשל סי
רובה להיענות להצעתו המוצנעת ״להיות
ידידים.״ היא גילתה כי שימעון חן )קצין
חקירות במישטרת כפר־סבא( בא לביתה
שבפתח־תיקווה ב־ 29בספטמבר השנה ,כדי
לחפש את בנה ציון ,שתה קפה וגילגל
עימה שיחה משך כ־ 20דקות.
אולם ,היא לא סיפרה על שיחתה במד
רגות עם חן עד ל־ 21בנובמבר ,היום שבו
נודע לה כי בנה ,יצחק ,נעצר והועבר
לחקירה ממישטדת פתח־תיקווה למישטרת
כפר־סבא .ב־ 26בנובמבר הובא יצחק
ציון לפני השופט דב לוין ,והמישטרה
ביקשה לעוצרו ,אך לא נמצא כל חומר
נגדו .השופט קבע ,כי יומיים אחרי שנעצר
על-ידי מישטרת פתח־תיקווה התברר ׳ל
חוקרי אותה תחנה שאין בידיהם כל חומר-
ראיות נגד הצעיר בפרשה שבגללה נעצר.
משום כך ,היה עליהם להביאו שוב לבית־
המישפט ,כדי לשחררו .אך תחת שתשח־
ררו ,העבירה אותו המישטרה לידי חוקרי
מישטרת כפר־סבא ,בעניין שונה לחלוטין.
חשש לחיי הבז• כאשר נודע לשרה
ציון כי בנה נפל שוב לידיו של הקצין
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עם ישראל חי —
בניו־יורק !
בישראל ,לא כל יום פורים ,אבל
בניז־יורק ,כמעט כל יום הוא יום ישראל.
שבוע טיפוסי של ישראלי־יורד או ״מת
נחל״ )ארצות-יהברית( נראה כך:
 #יום א' :בגם קצינים בבית-כנסת
ניו־יורקי .הקונסול הכללי ,קצין בכיר
בעצמו ,מרצה על בטחון ישראל .מוגשת
שתייה קלה ושרים שירי ציון .נהגי ה
מוניות הישראליים ) 1000מתוך 45,000
נהגים ניו-יורקים ,לפי המניין האחרון של
העירייה( מסיעים את הקהל הביתה.
• יו מ ם'  :לקריאת המודעות האומרות
״בואו ושמעו :מנחם בגין ,ראש ליכוד,
ראש אצ״ל ,יופיע ביום שני...״ מתכנסים
אוהבי ציון בבית-כנסת אחר ,הפעם זה
של ״בני ירושלים״ ,ברחוב זד 88ממערב
לברודוויי.
!• יום ג  : ,הולכים למיסעדה ישרא
לית .אוכלים )כדברי מודעותיהפירסום
בתחנת השידור כאן ישראל( אוכל ישר
אלי ,שותים בירה מכבי ,מקנחים ב״קרם
בוואריה ישראלי״ ומשלמים בכסף אמ
ריקאי.
 •,יום ר  :יוצאים לסופשבוע ,ישראלי
)המשך בעמוד (42

)המשך מעמוד (31
תדורג בין המקומות אחד עד שלרש .השח 
קנים רואים היטב את העבודה שאני
משקיע בשדה .אין זה פלא ,שלאורך כל
שלבי הפרשה הם נתנו לי גיבוי מלא.

הרב נחדד
מ שלוותו
ך שחזרתי לאצן את הקבוצה,
באמצע השבוע שעבר ,אמרתי להם
בפשטות ,שאני קשור אליהם .באותה הז 
דמנות הודיעו השחקנים שהם הולכים אחרי
בניצחון ,או אפילו בהפסד .ראש הקבוצה,
אלון בן־דור ,נשא דברים נרגשים .הדב
רים שהוא אמר דק ביטאו את היחס
שקיבלתי מהשחקנים, .את שתי הנקודות,׳
אמר בן־דור ,אנחנו מבטיחים לאלי׳ .עד
כמה שאני הרגשתי ,הם הרגישו על בשרם
את עוגמת-הנפש שנגרמה לי.״
גם לברכה פוקס ,רעייתו של המאמן,
יש מה לומר לגבי הפרשה  :״אני לא
ידענית גדולה בכדורגל ,אבל אני יכולה
לומר בפה מלא ,שבארץ הזאת מאמנים
הם הפקר .ברגע שמפטרים מאמן — פוג
עים גם במישפחה .ככלות הכל ,זה מיקצוע.
זה המיקצוע של בעלי .זה לא הובי .בזה
הוא עוסק  24שעות ביממה .הקורבן הבא,״
היא מסיימת ,״הוא רק -שאלה של זמן.״
פרשת פוקס החרידה אפילו את רבה
של מכבי יפו ,הרב אברהם בכר ,משלוותו.
במיכתב למערכת אחד העיתונים ,כתב
הרב :״ברכתי ,שהחיינו׳ על שיא חד*ש
ומיוחד־במינו ,יובטח שאין שני לו בבל
העולם .שיא שגם אנשי חלם המפורסמים
לא היו מתביישים בו .מדובר ב,חוזה שלא
נחתם׳ בין הנהלת הפועל באר־ישבע לבין
המאמן ,בחופשה מאונס,׳ אלי פוקס.
״חוסר■ מינימלי ואבסולוטי של יחם וכ 
בוד כזה לא נשמע ולא היה .האם זהו
הכבוד שצריך לשרור בין קבוצת־כדורגל,
ההנהלה והיושבים בראשה ,לבין האיש
־שבידיו נתנה הקבוצה ,להדריכה ולאמנה?
האם ליחס כזה זכאי אלי פוקס ,בחיר
כדורגלני קבוצת־הפאר של מכבי יתל-
אביב והניביחרת הלאומית שלנו בכל הזמ
נים ?
״,האם אין בבאר-שבע איש יותר יחכם
ונבון מהחתום על חוזה מביש זה? היש
בנמצא אפילו בג׳ונגלים של אמזונה או
אפריקה איש שיר־שה לעצמו ■מד .שהירשה
לעצמו מר א .טל?
״כל הכבוד לך ,אלי פוקס ,הסטירה
שסטרת על פניהם בזה שלא הסכמת לחתום
על חוזה מביש זה ,מוסיפה לך ולאירגון
המאמנים שאתה חבר בו — רק כבוד.
ולתשומת־לב חברות הביטוח בארץ  :הנה,
יש לבן ג׳וב חדש .ביטוח לנקודות ליגה.
ליותר פרטים נא לפנות לקבוצת הפועל
באר-שבע.״
עוד בתחילת השבוע נשמעו הדי הפר
שה .אדם טל ,יושב ראש הנהלת הפועל
באר־שבע המתפטר טען ,להגנתו ,שמאמן
חייב לתת את הדין .״חוזה שש הנקודות,״
טען אדם טל ,הוא מעין גליון-ציונים
של המאמן .היינו ,אם ישיג ,פוקס שש
נקודות מתוך ע־שר אפשריות הוא יקבל
את הציון — שש.

שפר ועונש —
לכול ם!
ע ולי ,כאמת,״ טוען פוקס ,״הגי-
 / /י * עה השעה לפתוח עידן חדש של
שכר ועונש גם בכדורגל .אבל המאמנים
לא יסבלו שהנהגת ישכר ועונש ,תהיה רק
ביחס למאמן הכדורגל .גישה זו תצטרך
להקיף גם את כל הסובבים אותה .את
הנהלת הקבוצה ,למשל ,שתתבקש לתת
את הדין או להתפטר על ביצוע רכש בל־
תי-מוצלח ,איו קופה הסובלת מגרעונות.״
מדבריו של ׳אלי פוקס ניתן להמשיך
ולהגיע לעוד מסקנות מתבקשות אחרות,
אם תונהג •שיטת השכר-והעונש שתקיף
את אלה הסובבים את המאמן .גם לשחקנים
ייחתמו סעיפים מחייבים .השוער יידע
שמעבר לכמות מסויי!מת של שערים שהוא
עלול לספוג ,יתן את הדין .החלוצים יידעו
שאם לא יכבשו כמות שערים — הם
יתנו את הדין.
אפשר להכדשיך הלאה .גם לסדרנים ול־
עסקני מועצת הפועלים ,יוגשו לחתימה
חוזים שסעיפיהם דנים בשכר ועונש.
ומי אמד שדווקא מזכיר מועצת פועלי
באר-שבע — אורי סבג ,זה שטמנה את
חברי ההנהלה — יהיה מחוסן מסעיף
ה־שכר־והעונש ?

צכי הראל ■

כוגית ה״פולסווגן״ הקטנה נעצ-
רה סנטימטרים אחדים לפני שער
הברזל הגדול של מיפעל התעשייה
הצבאית ,השוכן ליד חיפה .בתוך ה
מכונית ישבו ארבעה פועלים ,המשמשים
מסגרים ורתכים באותו מיפעל.
עוד לפני שנעצרה המכונית החלו רצים
לעברה קציני־ביטחון אחדים .קצידהביט* 1
חון הראשי של המיפעל ניגש אל נהג ה
מכונית ,יהודה מיזרחי ,העובד במיפעל
זה •שמונה •שנים ,פתח את דלת המכונית
וצעק  :״צאו החוצה ! אין לכם מה לע
שות במיפעל! הסתלקו מכאן!״ תוך
דקות ספורות התפתחה תקרית אלימה,
מלווה אגרופים ומהלומות ,כשבמחנה ה
אחד קציני־הביטחון ,ומולם פועלים מן
המיפעל.
כעבור שעה קלה הגיעה למקום ניי־
דת־מישטרה .אז כבר נראתה הרחבה ש
לפני המיפעל כשדה־קטל .פועלים וקצי־
ני־בטחון נפצעו ,ו־שלוש־מאות הפועלים י
הנזעמים איימו  :״נכבוש את המיפעל !״ יה־
מישטרה החליטה לעצור שלושה מן ה
פועלים ,את יהודה מיזרחי ,מרדכי מויאל,
המשמש גם כחבר ועד־העובדים ,ופועל
נוסף ,יעקב לוי .הפועלים האחרים הס
כימו להיכנס למיפעל .כשנסתיימה חקי־

ך ק ציבורי מתכנן ח״כ מאיר
 11 \ / 1ייי |/כהן ,שהחליט לטפל ולב
דוק את טענותיהם של מויאל ומיזרחי
המושטים ,ולצייגס כעורך־דין ללא שכר.

רתם של השלושה ,והפועלים פנו לחזור
למיפעל ,התייצבה לפניהם שורה של
קציני־ביטחון שמנעו מהם את הכניסה.
כשביקשו את ביגדיהם ,הוכנסו לחדר
קטן בכניסה למיפעל .בפתח החדר הוצב
עליהם איש־ביטחון ,חמוש בתת״מיקלע
עוזי ,לבל ינסו לעזוב את חדר-המעצר •
המאולתר- .שעות אחדות לאחר־מכן קיב
לו■ הודעה על הפסקת עבודתם במיפעל.

״יוס -הדין
הגיע!׳,
דלם להתרחשות דרמאתית זו
^ קדמה סידרה של אירועים אחרים.
סיפורו האישי של מרדכי מויאל ),(33
יליד מרוקו ,העובד במיפעל זה של התע 
שייה הצבאית כבר  12שנים ,שופך אור
על חלק מן הדברים -שעדיין אינם ידועים
על מיפעלי תע״ש .מספר מרדכי :״עד.
לפני כשנתיים הייתי עובד רגיל ,אפילו|
מצטיין ,עובדה •שצויינה לא־פעם על־ין1
מנהלי המחלקה •שלי ,מחלקת מסגרי?ר?.4־
השתתפתי בקורסים מטעם הנהלת \המיפ־
על ,ואני יכול להגיד בלב .שלפ שאת
המיפעל הגדול הזה בגיתיי בשתי הידיים
שלי .זאת היתד ,העבודה שלי ,ולא איכפת יהיה לי שבמיפעל שוררת מישמעת
צבאית• התרגלתי.
״לפני שנתיים נבחרתי לוועד־העובדים
•של המיפעל ,והתמניתי גם כחבר האיגוד
הארצי של התע־שייה הצבאית .מובן ש־
כנציג העובדים היו לי בעיות עם הנהלת
המיפעל ,אבל בדרך־כלל הגענו להבנה
ומצאנו פשרות .התופעה החריגה הראשו
נה שנתקלתי בה היתה פרישת חברי-
ועד .כמעט כל מי -שהיה חבר־ועד בשנים
האחרונות עזב את המיפעל אחרי שנתיים

