
שחיה וכיה וכשוב■ היה וה
 בדיול״ שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם ניליון

 בגידה :״בת־ים הבותרת תחת נרחבת, בתכת־תחהיר הקדיש
 ׳(ראה אגרה לחוף העיר של ימה חוף הפיבת לנושא ף״ בציבור

 דיווח ״העם״ מדור זה. מעשה של ההכרתיות ולהשלכות שער)
 בתל־אביב, גן־רינה, בקולנוע שנערף הפלמ״ח, מכנסי אחד על

 במדינה, ביותר היקר הגלמי החומר ישב ״כאולם כמילים:
 הכמה, על שישבו שלו, מנהיגיו גם הופכין. לה שאין כאבן

 של נתיב י לא וקורבן. פעולה של הדשה בשורה לו הביאו לא
הרים...״ בין פרא של שכיל לא בשמים, נשר

 מיבצע על ״מדיניות״ כמדור דווה שנה 25 לפני השבוע
 כתל־אכיב מהקריה הישראלי, מישרד־החוץ של הסודי ההעברה

 מחולקת־ דובר תגובת משאיות. 40 כעזרת בירושלים, לקריה
 שבהתאם לירושלים, ההעברה על ארצות־הכרית של המדינה

 בינלאומית, עיר להיות עליה היה 1947 משנת האו״ם להחלטת
 פרט ההעברה...״ לביצוע התנגדה ״ארצות־הברית :בד נוסחה

 נהג להעברה, עד :זה בהקשר הזה״ ״העולם שהזכיר נוסף
 כתבי־ את שם לקבל על־מנת לתל־אביב, לרדת המדינה נשיא

לישראל. המאומנים השגרירים של האמנה
: (ראה צריפין מישפט לתיאור הוקדשו תצלומים עמודי שני

 חיים לממשלה, היועץ־המישפטי כין הגלוי ולמאבק ״מחתרת״)
 אנשי של פרקליטם לבין העליון) כית־המישפט שופט (כיום כהן

שר־המישפטים). (ביום תמיר שמואל עו״ד הימנית, המחתרת
 ברשימתו עורר השבועון, של התרבות מבקר מלבין, ד.פ.

 לא בתל ״אלוהי המחזה העלאת בדבר השאלה את השבועית
 שנות 25 שבמהלף מחזה שוהם, מתיתיה מאת לד״, תעשה

 להעלותו תיאטרון שום טרח לא מאז, הישראלי התיאטרון פיבסוד
 העיתונאי שערך לראיון הוקדש מיוחד״ ״ראיון המדור הכמה. על

 יוגוסלביה, שליט טיטו, יוסיפ-ברוז המרשל עם פאלין צ׳רלם
 מזרח־אירופה על העוברים והזעזועים המהלכים את שהסביר

סמאליו. של מותו לאחר
 מוכר מלאך גן־עדן, כשער — ״כת־ים :הגילרן כשער

כרטיסים״.

̂  1953 - רצוו־־ר ות1נ גיוס ^ צוינין מחתות מישנם
הזה־ ״העולם על אתימאיו ויעקב בתשטיין פוץ

מחחרח
ומזמור מישפט

 אמיתי מהפכן כל אשר הגדול, הרגע
הגיע. בחלומותיו, אותו רואה
ה את שלפו הצטופפו, עיתונאים 42
 מפי שנפלטה מילה כל הנובעים. עטים

 למאות אוטומאטי באופן עברה הנאשמים
 קוראים למיליוני ישראל, אזרחי אלפי

לכדור־הארץ. מסביב
 העץ קירות בין שררה עצומה מתיחות

 עטו- עורכי־הדין סוללות שתי האולם. של
 הצבאיים השוטרים שורות הגלימות, פי

החמושים.
 לקום, יכלו הנאשמים הגיע. הגדול הרגע

 את הקימו מה לשם ולעולם לארץ לבשר
 המיש- את להפיל רצו מה לשם המחתרת,

 עליה בפיהם, אשר הבשורה מה הקיים, טר
וחרותם. נפשם את למסור הם מוכנים

 קמו זה אחר בזה וחלף. — בא הרגע
והאש תלונות הכתב מן קראו הנאשמים,

 על השיפוט, סדרי על השופטים, על מות
הפו הממשלה על בית־המישפט, סמכות

 נכונים דברים אלה היו בדימוקרטיה. געת
 אנשים בפי מוזרים היו כי אף למדי,

 הדימו־ את לחסל כנראה, היתד״ שמטרתם
 שום להם היתה לא אולם במדינה. קרטיה
 שום מהפכני, וידוי שום פוליטית, בשורה

 — שבירת־לוחות שתצדיק חדשה תורה
הדינמיט. בכוח אפילו

ל שגויים היועץ־המישפטי כהן, לחיים
 בגלימתו הופיע אך (מילואים), עתודות

 בגדר הנאשמים עמדת היתה לא השחורה,
 המישטרד, החרימה כן לפני יום הפתעה.

ההצ טופס את בכר שימעון הנאשם אצל
 פרי היתה לא זו הצהרה בידו. שהיה הרה

 הכנתה על עבדו גרידא. שלו מחשבתו
דרו יפה חרותי, יעקב — נאשמים שלושה

 המישפטיים הטיעונים עצמו. ובכר מי
עורכי־הדין. בידי סופקו
 בית־המיש־ את להחרים ההחלטה עצם

 כמה אצל אחת ובעונה בעת התגבשה פט
 מייד עורכי־הדין בלב עלתה היא אנשים.
 לדיז יועמדו ששולחיהם להם כשנודע

 בעיניהם הפכה היא בית־דיו־צבאי. בפני
 את הפעילה הממשלה כאשר להכרחית

 והמאפשר — לדראון הידוע 111 סעיף
 דין וללא ארוך אדמיניסטרטיבי מעצר

 היו שלא עצורים, שני נגד — ומישפט
מה עורכי־הדין: עמדת הוכחות. נגדם
ה כל ישנם אם למישפט, לעמוד טעם

 עיניה כראות תעצור שהממשלה סיכויים
בדין? זכאי שיצא נאשם כל

 שלא העיקריים הנאשמים הצלב. סמל
 ב־ כמובן, בחרו, במישטרה וידויים מסרו

 להיות כדי מחתרתי, עבר בעלי עורכי־דין
סודו את ימסרו לא שסניגוריהם בטוחים

 תמיר שמואל אלה היו למישטרה. תיהם
 ירדור, וד״ר אצ״ל, אנשי שניהם דינרי, וא.

לח״י*. ממפקדי לשעבר
 מנחם עם בליבם הסכימו עורכי־הדין

 את כ״מביישת זו מחתרת על שהכריז בגין,
למט התנגדו הם בישראל״. המחתרת שם
פחות לא התנגדו אולם המחתרת, רות

יותר מאוחר היה ירדור יעקב ד״ר *
השמית. הפעולה ממייסדי גס

821 הזה״ ,,העולם
16.7.53 תאריך

״קבוצת כינו: אותה ישראל, ממשלת
ישראל...״ ממשלת עצמה המכנה אנשים
 שני, תקדים נוצר זה תקדים עם יחד
למני הפקודה הפעלת יותר: עוד מסוכן

 במקום צבאי, בית־דין והקמת טרור עת
אזרחי. בית־מישפט

 סברה השמיע אחד עורך-דין לפחות
 הקימה הממשלה :למעשה מאוד מסוכנת

 כדי )ה, במיקרה הצבאי ביודהדין את
 ביודעה התופעה. לעצם הקהל את להרגיל

 מחתרת-ללא- נגד מאוחדת דעת־הקהל כי
 שזו מצאה ומשמאל, מימין זו, מטרה

 תעורר שלא עובדה ליצור שעודכושר
התק נוצר כאשר אולם הציבור. חמת את

 נגד גם בו להשתמש יהיה אפשר דים,
ממש. של פוליטיים אדיבים

הממשלה
חומד. הפתרון:

 המצפון כי נתגלה האחרונות בשנים
 בייחוד מאוד, גמיש דבר להיות יכול הדתי

 לשיח- ומשמש צעירה בקרב שוכן כשהוא
מהצבא. רור

 מאות זו בתקנה שהשתמשו ספק כל אין
 בגיוס ראו שהוריהן באמת, דתיות בנות
 אולם ממוות. גרוע תועבה מעשה לצבא
 שמיזגו הדתיות־לרגע, מספר עליהן עלה
ה בקרייזלרים. טיולי־שבת ניילון, גרבי

 האחרונות. על הממשלה זרוע ירדה שבוע
 הבנות גם תצטרכנה חדשה תקנה לפי

 שירות להן שנקבע אלא לשרת, הדתיות
חיו ובמוסדות דתיים במשקים ללא-מדים,

 לתנאי דומים יהיו השירות תנאי ניים.
 רבות, דתיוודלרגע בנות אולם הצבא,

 ששירות מסקנה, לכלל להגיע עלולות
 על עדיף צבאי במישרד עליזה בחברה
טירודצבי. במשק שירות
 הדעת: על המתקבלות התוצאות אחת

 הנישואין. בשוק המניות של גדולה עליה
לחופה. מתחת להשיג יוכלו המטרה את

מכחכים
הנבון המשבר
 שמי גם נזכר בה הרשימה, את קראתי

 הזה העולם — הממשלתי המשבר (על
 שהתיאור חושב ואני רב, בעניין ),815
נכון. ובעיקרו מלא היה המשבר על

 המיסחר שר בדינשנזייו, פרץ
־ והתעשיה

חבר חדי,
 .817 הזה העולם לגיליון מספר הערות

 אי־האוב־ מידת בו שבולטת ספק כל אין
 באופן משרתים הנכם הפעם ייקטיוויות.

ה של המשותפים האינטרסים את ברור
 מפ״ם, (סיעת־השמאל, הקיצוני שמאל
לאינ ניתפס כזה שעיתון חבל... מק״י).
הניטראליות? איפה — אדומים טרסים

** רמת־גן אחימאיי, יעקב

 ה־ הציונים מפלגת ומייסדי ממנהיגי *
בליכוד). הליברלית המפלגה (כיום, כלליים

בטל חדשות כקריין כיום משמש **
 שם. החדשות מחלקת מנהל וכסגן וויזיה

 ״ברית ממייסדי אחימאיר, אבא של בנו
 ואיש אקטיבי ימין איש שהיה הביריוניס״,

ספרים). ועוד ״יודאיקה״ (מחבר הגות

 היסוד את המשמיט ,111 סעיף להפעלת
שילטון־חוק. לכל מתחת

 בית־המיש- לשטח עורכי-הדין כשנכנסו
ה השוטרים ביקשו צריפין, במחנה פט,

 עורכי- בתיקיהם. חיפוש לערוך צבאיים
 התג את לענוד סירבו כן סירבו. הדין

 שהוכן — כחול-ירוק צלב — המיוחד
ב לנוע רישיון שקיבלו האנשים לזיהוי
 על אמר הנאשמים (אחד המגודר. שטח
חזי המגדלת ״ממשלה :הללו הזיהוי תגי

!״).'צלב של סמל שתענוד לה נאה רים,
 המחתרת התנגשה המישפט אולם בתוך
 היתה התוצאה המוזר. המישפט עם המוזרה

 אזרח כל לזעזע שבכוחו מעליב, מחזה
 בית- אב כסירב המדינה. לגורל החרד
 לצאת העיקריים לנאשמים להרשות הדין
 הראשון: השיר פרץ סניגוריהם, עם יחד

ה הנאשמים לגשר...*״ שבתווך ״כעמוד
 בית״המישפט בסמכות שהכירו צעירים,

אומ נראו בחקירה, והודו שנשברו אחרי
 לשירה. להצטרף יכלו שלא על למדי ללים
כש קשיים. היו עצמם לזמרים גם אולם
 ״עלי בשיר לשעבר אצ״ל אנשי פתחו

 לח״י איש קרא ניפגש״, ניפגש, באריקדות
התו אצ״לניקי.״ שיר זה ״אוי, לשעבר:

מוס שירים חמישה־שישה אותם צאה:
עצמם. על חזרו כמים
ה את להוציא בית־הדין אב הורה לו

 ניצל. בית־הדין כבוד לפחות היה שרים,
כ בשרים הסתכלו והקטיגורים השופטים

 הרוויזיוניס השירים מרפרטואר •
טייס.

*5^103
 להם ואיפשרו עצות, אובדי היו אילו

 מיש- בהפלטת מסתפקים שהם תוך לשיר,
 רם לשיר. שיר בין שניים או אחד פט

שלי כשופט ששימש צעיר, קצין רון*,
השירה. קצב את באצבעו ליווה שי,

 לרשום, מה להם היה שלא העיתונאים,
 כתב ציניות. בבדיחות ביניהם תחרו
 ״הסניגוריה התלונן: דונביץ נתן הארץ

 אנשי כראוי.״ השירים את הכינה לא
ביני העיתונאים, בקרב המחתרת־לשעבר

רש על בינתיים סיפרו סולם, נציגת הם
 האנגלים. בימי דומים ממישפטים מיהם

 האנגלי ״השופט כהן״*: גאולה סיפרה
 בידידות ומצווה מחייך איתנו, מזמזם היה
 בית־ מאולם אותנו לסלק שוטריו על

המישפט...״
 אולם המכנה...״ אנשים ״קבוצת

 לא הוא מצחיק. היה לא המגוחך המעמד
 הנאשמים כשסולקו יותר מרהיב־לב הפך

 לשיר והוסיפו היום, למחרת העיקריים
 הסמוך. בחדר (שטרן) יאיר שירי את
יש מדינת קום מאז הראשונה הפעם זו

מכי שאינם עבריים צעירים הודיעו ראל,
ב ולא הישראלי בבית־המישפט לא רים

 ה־ כמפקד רון שימש יותר מאוחר 
 אירגוני כמזכיר מכהן הוא וכיום גדנ״ע,

ד״ש. של
 צרי־ ל״מחתרת אידיאולוגית חממה *•
 ד״ר בעריכת סולם, כתב־העת שימש פין״

 היתה, הראשית שכתבתו אלדד, ישראל
מטעם ח״כ כיום כהן, גאולה ימים, באותם

הליכוד.
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 כי השאר, בין טענה, המישטרה לאומנית. מחתרת אנשי נגד בצריפין שנערך הצבאי
גרדוש. (״דוש״) קריאל את שפצעה הזה״, ״העולם במערכת הפצצה את הניחה זו מחתרת




