
)7 מעמוד (המשך
ל שחש כהן, לשלום זעזוע־מוח ונגרם

 שרת אין הזה המאורע את אגב, עזרתו).
 ביום אחד במישפט אלא ביומנו, מזכיר

 הצעות־ שבע על עניתי ״בכנסת :27.1.54
 מעניינת התנגשות לי והיתה לסדר־היום

 על ההתנפלות בשאלת חרות אנשי עם
 והאשמת אבנרי) (אורי הזה העולם עורך

זה.״ במעשה הש״ב
 היה מרכזו שיטתי. טרטור זה היה הפעם

 השם את אז לה שהדבקנו — בחיפה
 בעלי- כל על פקד חושי ״חושיסתאן״.

השבו את להחרים בממלכתו הקיוסקים
 מוכר כל על באלימות איימו ואנשיו עון,

 אז נאדל, ברוך זו. פקודה להפר שיעז
הח את שניהל הזה, העולם מערכת חבר

 בגלוי חגור כשהוא בחיפה התהלך קירה,
במ חייו. על שאיימו אחרי טעון, באקדח

 לנס- והגיעו פעולות־אלימות החריפו הרה
לרצח. יונות

 רשם חושיסתאן נגד המסע פתיחת ערב
ביומנו: שרת

.1955 במאי 10 שלישי, יום
להתייע נדרשתי הישיבה אחרי מייד

 בן- של ספרייתו בפינת מיוחדת צות
 ״העולם כי בישר (הראל) איטר גוריון.
וממאיר ארסי למסע־השמצה ניגש הזה״
הרא הקורבן במיפלגה. אישים נגד ביותר

חושי. אבא — שון
 מיני כל יכלול מחר שיופיע הגיליון

 ומעילו־תיו. מעלליו על מרעישים גילויים
 ״הכלליים״ עומדים זה מסע מאחורי

 שורת עם מזח, ואחדות־העבודה מזה
 מציץ ליבנה ואליעזר באמצע המתנדבים

 ב(יש- להתרות עצמי על קיבלתי מחרך.
 מיל- נשיב כי סרלין וב(יוסף) רוקח ראל)
 ב- הצבור כל את ונריק שערה חמה

 הוחלט כן ״הכלליים״. אישי על תיקינו
לאחדות״העבודה... אזהרה על

זה. בקטע היטב לעיין כדאי
למו המוסד ראש אז היה איסר־הראל

 שרותי־ד,ביטחון. כל על והממונה דיעין
 עצם כי קיומו, על כלל ידע לא הציבור

במדינת־ישראל שרותי־ד,ביטחון של קיומם

הכרד״* בחופי־ ״המיגדלור
"וממאירו! ארסית ״השמצה . . .

אח כל גנזה והצנזורה נמרצות, הוכחש
ושרות־הביטחון. המוסד של כור

האמ בכל האיסור את הפר הזה העולם
החו ״מנגנון המונח את המציא הוא צעים•
היש הפולקלור מן חלק אז שהפך שד״־
הבי פעולות נגד התריע באמצעותו ראלי•
והפרובו החתירה העיקוב ההאזנה, לוש׳
ירי נגד שרותי־ד,ביטחון אז שערכו קציה

בן־גוריון. דויד של ביו
 אל כמו השרותים אל התייחס בן־גוריון

 לקידום מכשיר בהם ראה הוא העיתונות.
איסר והמיפלגתיות. הפרטיות שאיפותיו

 הזה העולם בק, שמואל של ציור *
 בשרות חייל שהיה בק, .19.5.55 ),918(

 בשם וחתם הזה בהעולם אז עבד סדיר,
״ברתור״.

 מישאלותיו, כל את למלא דאג הראל
ביותר. הבלתי־חוקיות גם

 לא זו מבחינה כי מגלה שרת של יומנו
 הוא גם בן־גוריון. ובין בינו הבדל היה

 ובשרותי־הביטחון הראל באיסר השתמש
האינטרי בכל חוק. לכל מחוץ לצרכיו,

 משה לבון, פינחס שרת, בין ד,עכורות גות
ב המתוארות וכר, בן־גוריון דויד דיין,
 הראל איסר מילא רבה, בהרחבה יומן

 הטענות כל כי מסתבר חשוב. תפקיד
 גד1 הזה העולם אז שהשמיע וד,חשדות

 בהם ראה הציבור שרוב החושך״, ״מנגנון
 רדיפת־סנסציות, או פאראנוייד, של סימנים

 טפח רק גילו הם לחלוטין. נכונים היו
המלאה. התמונה מן

 כי בושה, בלי שרת מודה זה בקטע
 לבילוש שרותי־הביטחון את הפעיל הוא

 שרותי- על הממונה הזה. העולם אחרי
להת עומד מד, מראש לו מגלה הביטחון

 ברור ? זאת ידע איד בשבועון. פרסם
 ושנשתלו שלנו, לטלפונים האזנה שד,יתד,
במערכת. סוכנים

באו כמובן, שרת, חשד כאיש־מיפלגה
 היריבה. המיפלגה בראשי אוטומטי פן
 הזה העולם כי דעתו על כלל עלה לא

 הוראות מקבל שאינו עצמאי, כגוף פועל
לשחדו. או לקנותו ושאי-אפשר מאיש,

 כי הפסקנית הקביעה כן, אם מניין,
עומ הזה) העולם (של זה מסע ״מאחורי

ואחדות־הע מזה הכלליים (הציונים) דים

 אז שגורש ליבנה, אליעזר של שמו את
ממפא״י.
 של פחדיו את ניצל הראל כי ברור

 ואנשים גופים בעיניו להשחיר כדי שרת,
 שהמציא או ברעתם, רצה שהוא שונים,
 ויודע יעיל שהוא פנים להעמיד כדי דברים
 האמין ששרת גם ברור מידע. להשיג

 אור מטיל הדבר מפיו. שיצאה מילה לכל
כזה. במישטר הכרוכה הסכנה על

 סמרטוט ״אותו
נאלח״

 רוקח. ישראל על לרחם רק אפשר
 יוסף ועל ביותר, והגון ישר איש שהיה

 ולאיומים לחשדות קורבן שנפלו סרלין,
 כיצד לראות משעשע בכפם. עוול לא על

מפא״י. ראשי את לפייס ומיהרו פחד נתקפו
 הקטע אחרי יום שנרשם קטע, הנה
ההיס הגיליון הופיע שבו ביום — הקודם

 בתל-אביב: בקיוסקים הזה העולם של טורי
 .1955 במאי 11 רביעי, יום

 סרלין ואת רוקח את הזמנתי בבוקר
 הגיעוני בי להם ואמרתי למישרד״החוץ

 ב- הציונים־הפלליים מטה יד בי ידיעות
 הזה״ ״העולם בו שפתח מסע-ההשמצה

 שהופיע בגיליון — מפא״י אישי נגד
ועוד חושי, אבא הוא הקורבן הבוקר

)1955 מאי ״דבר״, גבון, (אריה הזה״ ״העולם מתענוגות
"הזה העולם של התועבות יריעת את ״לגולל . . .

 באמצע שורת־המתנדביס עם מזה, בודה
 כי ברור מחרך״? מציץ ליבנה ואליעזר

 הראל, איסר של מפיו זאת למד שרת
רא ממדרגה כאינטריגנט כאן המתגלה

שונה.
 זו. בד,חשדה אמת של שמץ היה לא

 בתוככי בחיפה, היו שלנו מקורות־המידע
ש מעובדי־העיריה, וכמה כמה העירייה.

 חושי, של ממישטר־הטרור נקעה נפשם
 פרנסתם, סיכון תוך פעולה, עימנו שיתפו
חייהם. גם ואולי

 (מיפלגודהאם הציונים־ד,כלליים מנהיגי
 שיתפו לא דד,יום) בליכוד הליברלים של

 בבקשה אליהם כשפנינו גם פעולה. עימנו
 לאור פנינו. את דחו — מידע למסירת

כן. נהגו מדוע ברור שרת יומן
 קשר שום היה לא לאחדות־העבודה

 פנינו החקירה בהמשך להיפך: לעניין.
ש ,אחדות־ד,עבודה איש כרמל, משה אל

במילחמת־ד,עצ כרמלי חטיבת מפקד היה
 פרשת- על פרטים ממנו וביקשנו ,מאות

 מילחמה. באותה חושי אבא של התנהגותו
וסירב. פחד כרמל

צעי של קטן אירגון לשורת־המתנדבים
נגי שום היתד, לא בלתי־מיפלגתיים, רים
 פיתרונים לאלוהים ורק לפרשת־חיפה. עה

זו בפרשה לשרבב איסר הצליח כיצד

 זוהי אם נטוייה. נאלח בתב״עת אותו יד
נדעה. — מגמתם
 מהעניין מושג לו אין בי נשבע רוקח
 בי הודיע סרלין אמת. אמר ובוודאי
למני אתי, עליו ששוחח בהסדר אומנם

ל רק נתבוון הוא אישית, השמצה עת
 זיו- ל(יצחק) נתן למעשה אבל שרים,

 כלשהי, השמצה נגד חמורות הוראות אב
 שהגיעוני הידיעות בי בטוח הוא ולבן

ויודיעני״. יחקור בן פי על אף כוזבות.
(״ה זיסמן (שלום) בכנסת... בהיותי
 תוקף בבל והכחיש אלי ניגש כלליים״)

 שב- לפירסום ״הכלליים״ שייכות את
 כך אגב חושי. אבא נגד הזה״ ״העולם

 מטונף סמרטוט באותו קנו הם כי הודה,
 גלו־ לתעמולה קודש שהם עמודים, שני
 ב- אבל ״הכלליים״, בעד ומפורשת ייה

יד. להם היתה לא חושי אבא השמצת
 הציונים- ? עמודים״ ״קנח נקרא מה

 מודעות- הזה בהעולם פירסמו הכלליים
 מערכת־בחי- באותה שעשו כפי בחירות,

 ומפ״ם. הפרוגרסיבית המיפלגה גם רות
 בן- כמו תועבה. זאת היתד, שרת בעיני

 להשתיק יש כי הוא גם סבר גוריוך
 האמצעים אחד האמצעים. בכל ביקורת

 לוחם. עיתון על כלכלי חרם הטלת היה
כראש- שרת של כהונתו תקופת כל במשך

 לפני בן־גוריון בתקופת כמו הממשלה,
היהו הסוכנות הממשלה, הטילו כן, ואחרי

 על טוטאלי כלכלי חרם וההסתדרות דית
 גליונות רכישת מבחינת הן הזה, העולם
 פירסום מבחינת והן למוסדותיהם העיתון
הזה. בהעולם מודעות
 שלל שנה, כעשרים שנמשך זה, חרם

שי לירות. מיליוני של הכנסות מאיתנו
 עצמאותנו תמורת ברצון זד, מחיר למנו

וחרותנו.

;,תועבות״_______
המזוהם״ ״השבועון

מסע-ד,גי כאשר שבועיים, בעבור
את והרעיש בעיצומו היה שלנו לויים

חושיסתאן* על כתבת־הפתידוה
"מטונף סמרטוט ״אותו . . .
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 להתקפה חושיסתאן אנשי עברו הארץ,
אלימה. ׳נגדית

בשבו יום-עבודד, (שהוא ביום-ד,שבת
 עבודתם, את המערכת עובדי גמרו עון)

 שלנו, הגראפי העורך אז סלע, אורי כאשר
 לפני.הדלת, מונחת שהיתה לחבילה לב שם

 וגילה אותה, הרים הוא למרבד. מתחת
טי־אן־טי. של לבנים ארבע בה שהיו

 התפוצץ לא מכן, לאחר שנסתבר עפי
 מעבדת־המיש- בנפץ. פגם ביגלל המיטען

 פגם זה היה כי סודי, בדו״ח קבעה טרד,
 מראש. לצפותו או להכינו היד, ניתן שלא

 התכוונו מניחי־המיטען כי איפוא, הסתבר,
 מונח היה שהוא מכיוון שיתפוצץ. לכך
 עלולה בית־מגורים, של עמוד-התווך ליד

קור לעשרות לגרום ההתפוצצות היתד,
בנות.

 ״חוגי־מיש- אך זאת, ידעה המישטרד,
 ״קיימת כי לעיתונות הדליפו גבוהים״ טרד,

 היה פצצת־הפחדד,.״ זאת שהיתה סברה
גם. שקר זד,

 ליד השניה, הפצצה הונחה היום למחרת
הפ השבועון. הודפס שבו בית־הדפוס קיר
 התפוצצה, הפצצה פגמים. היו לא עם

 פועל־ ופצעה הבניין בקיר גדול חור חפרה
 בגליון לפרטיה תוארה הפרשה דפוס.

י״בייג. באו,?.י שהופיע ),921( הזה העולם
כך: המאורע השתקף שרת של (ביומנו

.1955 כמאי 31 שלישי, יום
מצא כלילה. מאוחר לירושלים הגענו

מובר נכנסת סיעתנו ראשי כי שדר, תי
בבואי. מיד לראותי חים

 הבוקר אסף. ועמי שפירא יעקב הופיעו
 הזה. העולם של בדפוס פצצה התפוצצה

 זהו כי היא האנטי־מפא״ית הגירסה
השבו אשר חושי, אבא של סוכניו מעשה

לחייו. יורד המזוהם עון
 הציונים־ לרבות האופוזיציה, סיעות
 חמש הוגשו השלל. על עטו הכלליים,

לה החליטו חברינו הצעות־לסדר-היום.
הצעה. הם אף גיש

המקטר ממיפרשי רוח להוציא כדי
 ותמסור תקדים הממשלה כי מוטב גים,

לווי מתנגדת אינה כי תכריז אף הודעה,
 והמיפלגה הבא, בשבוע יתקיים זה כוח.

 של התועבות יריעת את לגולל תובל
הזה״. ״העולם

 בתל- (הראל) לאיסר מייד טילפנתי
למחר. וחזמנתיו אביב,

.12.5.55 ),917( ד,זח העולם *


