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 בדיוק, שנים 25 לפני השבוע לאור שיצא הזה״ ״העולם בליון

 הזה״). ״העולם למניין (השני תשי״ב״ השנה ״איש את הציג
 לתהליך איבחונה את השבועון מערכת ממחישה זו כבחירה
 הישראלית. ההברה לה מתקדמת שבו השחיתות ביוון השקיעה

 לא תשי״ב״ השנה ש״איש לכך הביא המערכת של זה איבחון
 העיברי הלוחם לא גם השממה, כובש העיברי, ההלדן עוד היה

היהו הסוכנות (מבקר ככירה ובעמדת־מפתה בודד אדם אלא —
 שהחל מושחת מנגנון מול שהתייצב שמורק) אמיל ד״ר דית,

 את שהוקיע יבש, דו״ח מול הציבורית. הביורוקרטיה על מאפיל
 מחול־שדים מייד החל היהודית, בסוכנות שפשתה השחיתות

 השאר, בין אמר, במהלכו שמורק. הד״ר מחברו, את שהוקיע
 ואינני הדו״ח, את קראתי ״לא :בן־גוריון דויד ראש־הממשלה

״אותו לקרוא מתכונן  שנים 25 לפני השנה שהיה אשכול, ולוי !
בדי שור תחסום ״לא :אמר המדינה, של השני לשר־האוצר

 נבחרי עבור מוטו מאז רבות שנים כמשך שהפך פסוק — שו״
 את עורך־השבועון ניתח ״איש־השנה״ כמאמר ציבור. ועובדי

וזדטחתתה, הישראלית החברה של להתפוררותה והסיבות התהליך
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 25 לשיאו שהגיע התהליך את למדינה החמישית בשנה ואיבחן
 היתה כאיש־השנה שמורק אמיל של בחירתו יותר. מאוחר שנים

 לראש־חץ אותו והפכה הזה״ ״העולם של בדרכו נקודת־תפנית
השחיתות. נגד הציבורי במאבק

 שרידי הבאת את הזה״ ״העולם סיקר שנים 25 לפני השבוע
 מאחרי שצנחו ריים, ורפי רייק חביבה הצנחנים של גופותיהם

השבו של האחורי כשער ונהרגו. בצ׳כוסלובקיה הנאצים הקווים
 מחוללי בין הבכיר נגיב, מוחמד הגנרל של יומנו הובא עון

המצרית. המהפיכה
 שמורק, אמיל ד״ר תשי״ב, השנה איש :הגיליון בשער

היהודית. הסוכנות מבקר

777 הזה״ ״העולםזיכויו * למישטוה ועב ארם טסגיוה ת_____
18.9.52 :תאריך

קווח בימי שהופיעו עיתונים קורא בן־אודיון * קינן עמוס שר

העם
נס :המתאים ברגע

 מאורעות, הרבר. קרו תשי״ב שנת .משך
פצ במישפט !וכלה הימאים משביתת ההל
 העיקרי הדבר 'אולם להלן). (ראה פנקס צת

 המצב היה השנה !משד האזרח את שהעסיק
הכלכלי.
 במחציתה פסימית. ברוח החלה השנה

 על הגדול נאומו את ׳בדג׳ור״ון !נאם בערך
 פתח הוא חדשה). כלכלית (מדיניות מכח
 13 אחרי הראשון הגדול המשבר את בזה

 לא1 שוב1 שעתה הרגשה היתה גיאות. ישנות
יותר. עוד ׳יורע ׳והמצב ההידרדרות ותימנע

 :פלא שוב קירה השנה לסוף קרוב אולם
׳ו טובים גרמנים פיתאום יהפכו הגרמנים

 האחרונים בימים שילומים. לשלם הציעו
 זרם המבטיח ׳ההסכם אושר זו -שנה של

 מצב־הרוח ׳למדינה. זר מטבע של חדש
 יפרוץ עם ניכרת. במידה השתפר הכללי

המסור האמונה שררה שוב החגים עונת
ה ימי מאז ארץ־ישראל יהודי שיל תית

 יקרה המתאים שברגע :הראשונה עלייה
הקוב הכובד חוקי את שישבור ינם תמיד

׳ב אחרית מדיניה כל ישל גורלה את עים
עולם.

מישפט
תבוסה

 נורה. האחרון הכדור נדמו. הקרב קולות
 עטופים התותחים, התפוצץ. האחרון הפגז

 בא כיסאותיהם. על נהו שהורות, גלימות
׳ההכרעה. ׳רגע

 שברחוב1 בתיתהקפה המו כן לפני ערב
 געש ׳שולחן לכל מסביב כמעט דיזנגיוף.
 נערכו יושם ׳*ז ? יזוכו יחיוייבו,או :הוויכוח

 היתה כמעט הכללית הדיעה התערבויות.
 ■בן־ ושאלתיאל קינן עמום — ׳שהנאשמים

 הסדקים מחוסר־הוכיחות. ישוחררו — יאיר
כב הפגזה פרי התביעה, בחזית ׳!הבקיעים

 גלויים היו — המישפט שבוע במשך דה
 התביעה ׳שתיבוסת ציפו מעטים ירק מדי.

טוטאלית. כה תהיה
נש היום עד 7 ,אחרת באשמה אודי

 ׳אחרי ההגנה, חזיית יאת ערך ימי בסוד מר
 פרקליטו. את פעמיים החליף קינן ׳שעמום

 מלאכת הוד, ההגנה שמערך ספק אין אולם
 הםדו־ ההוכחות ׳שרשרת ולעומת מחשבת,

אחידה. ההגנה חזיית היתד, התביעה, של קה
 והחייכני, הממושקף לתובע נשאר לא

 בנקודה דווקא להיאחז אלא גורני, אוריאל
 פסק־הדין, קביעת בבוקר בסיכומו, זו.

 עדייו בדברי הניגודים דווקא כי הדגיש
 ישני כעדויות ׳שלא אמיתותם, יאת מוכיחים

 לשער שיש כך כדי עד הזהות הנאשמים,
 טענה זיו הייתה מוחלטת. ׳פבריקאציה ׳שהינן

 עדות בסיכום פרקליט מיפי מאד מיסכינה
 רב. עצמי ביטחון הביעה לא היא עדיו.

 את יימצא לא שאם השופט ימן ביקש הוא
 יואיל הפצצה, ׳בהטלת אשמים הנאשמים

 הושיטו שלא על אחרת, באשמה אותם לדון
ה הנאשמים בגילוי עזרתם את למישטרה
אמיתיים.
 מייד כמעט רע. מצפון שד סמל

 זאב השופט הודיע התביעה סיכומי אחרי
 את ניתח בשיטתיות מסקנותיו. יאת צלטנר

אחר טיעון דביטלם התביעה, טיעוני סל

 הוא כי הודיע ישבה לנקודה בהגיעו טיעון.
 של לבייתו נכנסו לא שהנאשמים משוכנע

 כל למעשיה, נותר, לא המנוח פנקס השר
העיתו אחד המישפט. לתוצאת ביחס ספק

 לישראל פתק העביר באולם שיישב נאים
 לחיים!״ ״נשתה קינן: שיל סניגורו כספי,

 -שיל עדותם על השופט התעכב בימיייוחד
 הטישטרה, של ׳קורס־הקצינים חניכי ישני

 שתפקידם שפיריציר, ׳ויהודה שירצקי פינחס
 יכול כיצד השיר. שיל ביתו על ׳לשמור הייה
 הנאשמים את ׳ליראות שלא שפריציר היה

 עד רמח״יל ברחוב מפינה שהתקדמו שעה
היחי ״ההסבר י מטר 70 ■של מרחק לבית,

 ״הוא קולו, את בהרימו השופט קבע די,״
 ל- !ואשד תפקידו.״ מילוי בעת ׳שהתנמנם

 של סמל חיפשתי ״אילו קבע: שירצקי,
 בו.״ בוחר הייתי ירע, מצפון

 את השופט תקף אירוניה שיל בנימה
הור ׳שלפי הממונים של האסתטי״ ״׳החוש

 ושפריצר, שיירצקי דו״ה הושמד אותיהם
 אחר, דו״ח לבית־המשפט הובא ׳ובמקומו

 ׳ומחי- שינויים היו המקורי שבדו״ח ׳מאחר
 עדותם הייתה ״׳לא השופט: הוסיף קות.

 סיפור אלא הקצינים קורס חניכי ישני של
 שלהם.״ הקאריירה על לשמור כדי שבדו
 אחת זיו היתר, לעשות. אפשר מה

 המיישטרה. של ביותר החמורות ממפלותיה
 מה־ השופט הנחית לשעתיים קרוב במשך
 על קבל ראשה, על מהלומה אחר לומה

 ׳לצאת ״יכולתי העיקריים. עדיה התנהגות
 הרושם על רק הסתמכתי ׳איליו חיובה ידי

ה יועיל עלי, יעשו הנאשמים ששיני הטוב

 הקצינים, קורס חניכיי שני ישל הרע רושם
 אם לראות השנייה בדרך גם בחרתי ׳אולם
השופט. אמיר מסקנה,״ לאותה אגיע

 אחרי שעות משלוש יותיר ,13:15 בשעה
 השופט: הודיע פסק־הדין, בקריאת שהחיל

מההאש הנאשמים את איפוא, מזכה, ״אני
 שיל 2 ׳ופרט 1 בפרט להם המיוחסות מות

 האשמה הייתה, בן־יאיר נגד האישום.״ גיליון
החז :בה חייב ׳אותו מצא שהשופט נוספת

 אחרים. ׳ואביזרים חיומרי-נפץ פצצות, קת
 להביע ולסניגוריה לתביעה עכשיו ׳אתן ״אני

השופט. אמר זה,״ .בנושא דעתם את
 עיברו עם ״בהתחשב :והודיע קם התובע

 יה־ מכבוד מבק-ש אני הנאשם של הצבאי
בלבד.״ סמלי עונש עליו להטיל ׳שופט

 בית־ אולם הפך פסקיהדץ מתן עם מייד
 :מלבב מישפחתי לחדר־קבלה המישפט

 הצטופפו — זרים ׳וסתם — וקרובים ידידים
 ידיהם. את ילחצו המשוחררים, שני סביב

 בבניין הנמצאת במיסעדה ׳למטה, חיבקיום.
׳ב סופית הפרשה נחתמה בית־המישפט,

המחזה. נפשות לחיי כוסית הרמת

ארם דרכי
בצ*ודות ארוחוו־וגהר■■□

 גדולה עייר בכל כמו תל־אביב, ברחובות
׳חסרי נוודים משוטטים בעולם, בינונית או

 ועדות״ שבע של להקמתן וגרם הכרמל על וילה לעצמו בנה הוא המדינה. את שהסעירו
 הווילה כי שטען למרות לבנייתה. הכסף את השיג מניין שבדקו במפא״י, פנימיות' חקירה
 ראש עד להוקיעו מפא״י רצתה חברים, ומהלוואות האמידה מישפחתו מכספי נבנתה
 בנטילת כספו את צבר כי להוכיח הצליחו שלא אחרי בשחיתות. למילחמה כסמל תורנה
 בו בחר תשי״ג ראש־השנה בערב פועלי.״ ״לא אורח־חיים שמנהל כמי הוקע הוא שוחד

 לחפות כדי קורבן אותו שהעלתה השילטון, מיפלגת של לעזאזל״ כ״שעיר הזד, העולם
המיפלגה. להסתאבות שהביא באורח־החיים אז כבר שהחלו ומנהיגים. הממשלה שרי על

 הציבוריים, בגנים ישנים מיקצוע, או גג
 ׳אוכל. שיירי מים, יבש, לחם על ניזונים

 ד,׳לקויי ג׳וליובריובסקי, יצחק הוא מאליה אחד
 שימוסד במידה משוגע אינו אך בשכלו,

חולי־רוח. בבית לשכנו לנחוץ ימצא סעד
 עשה תקפו, שהרעב בעת שעפר, ׳בשבוע

 ׳וביקש הפתחים יעל חיזר רגיל: מעשה
 ביו מטפלים היו רגיל ׳בבית ארוחת־צהריים.

 את בפניו נועלים צורות: ׳משתי באחת
 ומשל־ פידורי־מזץ לו מגישים יאו הדלת,

 בשדרות הבית אולם לדרכיו. ׳אותו חיים
 כלל היה לא התדפק, דלתו שעל רוטשילד

 סרות־ ׳לציירות ׳והשיתייך ישראלי, ישטח
ד,׳מועצות.

 ביותר. שקט בדרך־כלל הצירות ביית
הצי דלת על גולוברובסקי דפק כאשר

 הסובייטים המשמר אנשי מיהרו רות,
 ניידת הזמינו ,4444 המספר את לחייג

האיש. את משם להרחיק מישטרה
 החליט גלוברובסקי את שבדק הרופא

 הסעד, פקידי ׳לדעת גמור בניגוד כי, מייד
 לסכן העלול משוגע הוא השערוריה ׳מקים

 במוסד לאשפזו ׳וציווה הציבור שילום את
ייותר. חמורים נזקים ■שיגרום קודם מתאים,

אנשים
 מביית־ צאתו למחרת פמוצאי־׳שבת, י•

 ה־ ■חירותו את קינן עמום חגג הסוהר,
 אחרי שש פשעה ׳מתאימה: בצורה .חדשה

 שביקרו האנשים אצלו .ביקרו הצהיריים
 על הפצצה הטלת בייום עדותיו, ׳לפי אצלו,
 אליהו שופטר, פנינה פינקס: השר

 ביום כמו יקותיאלי. ׳וגדעון הפין*
 גן־ לקולנוע ארבעתם הלכו הפצצה, הטלת
 ׳והוכנסו כרטיסים מצאו ילא הפעם אך רינה,
 בשעת ׳וישבו הקולנוע מבהיל על־ידי ׳חינם

 שבמקום אלא היציע. מדרגות על ההקרנה
 יראו הם אז, שראו יצריס, סערת הסרט
 :פחיות לא מתאים ישם יבעל סרט עתה

 הטלת ׳לליל בניגוד פשע. של חודו על
 באמצע הקולנוע יאת יצאו ילא הים הפצצה
 בעין רוצה לא ״אני קינן: הסביר הסרט.
ה בני התפזרו הפצצה בליל כמו הרע.״
 ׳משה אז כמו הצטרפו שאליה — חבורה
 התיאטרון חניכת ׳עולש ועליזה פדנט

 אלא חצות. אחדי 00:30 בשעה — הקאמרי
 שאלתיאל עם קינן נפגש לא -שהפעם

 בעיר־גנים עסוק יהיה הלה .*** ** יאיר בן־
 שתה הוא שליו: בדרכו המאורע בחגיגת

קצינים. של חפורה עם ׳וכדין כדת
 שאין העיתונות, של קטלני ■במאמר י•
 ,כן־ דויד גילה לשערור״ות, אלא עינה

 בקריאת רב ׳ותק הדור .בצד,!רון גוריון
 רק ■לא קורא ״אני בי־ג׳י: כתב עיתונים.

 את גם קראתי ■ימינו, שיל העיתונים את
 בן־יצהר קורח בימי שהופיעו העיתונים

 העיתונים כיל את קראתי :■ואבירם ׳ודתן
בני ובימי בן־נבט, וירבעם רחבעם ׳שבימי

 יו״ יינ׳איי אלכסנדר ■של — החשמונאים הם
 ראש־ של מקורביו המלכה.״ ׳שלומציון
 לא כוונתו אם תמהים החלו הממשלה

 חדשות — הימיס לדיברי במייקרה, הייתה,
 שבעריכת היסטוריה המספר העיתון העבר,

 הלח״י מיפקדת חבר בי־ג׳י, שיל ׳לא־ידידו
םישייכ ישראל ד״ר לשעבר

 המדיני יועצו חודשים כנוה לפני עד *
אלון. יגאל לשעבר, שר־החוץ של

הפצצה. במישפט השני הנאשם **
 נאלץ (שייב) אלדיד ישראל ד״ר ***

 ״דיברי את לפרנסתו, להוציא עת באותה
 שבן־גור־ מאחר העבר״ חדשות — הימים

 להעסיקו שלא למישרד־הח״נוך היורה יון
השקפו בשל תיכוניים בבתי־ספר בהוראה
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