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 המיש־ מטעם שלנו שומרי־חראש כי חשנו
 מעשי- אירעו וכאשר אחרינו. בולשים טרה

 ה־ כל את המישטרה העלימה הטרור,
ב המבצעים. אל להוביל שיכלו מימצאים

 הכללי, המפקח סיפר אף חוצפתו, שיא
 לעיתונאים, בסודי־סודות סהר, יחזקאל

 פיר־ לצורכי עצמנו, את הפצצנו שלדעתו
סומת.

 לנו ונסתבר העניין, את לבדוק התחלנו
 אינה המישטרה צמרת ספק: לכל מעבר

 במפא״י, בן־גוריון סיעת של זרוע אלא
 שמירת — תפקידה את משעבדת והיא
 מובהקים. מיפלגתיים לשיקולים — החוק

 מעשי־טרור, על לחפות גם מובנה היא
ב הפועלים מבצעיהם, עם פעולה ולשתף

המיפלגה. שליחות

 חבילה
תמיר עם

 ותיקה היכרות הזכיר עצמו העצני
 לנחום מכבר לא שהעניק בראיון זו,

 בו הביע הוא מוניטין. בכתב־העת ברנע,
 היה יכול מישהו דיעותיו. את בהרחבה

כנע של מבולבלת תערובת זוהי כי לטעון
שנשפוט? אנחנו מי אבל ופאשיזם, ניות

 ותוך עברו, על העצני סיפר השאר בין
קיים היה שבה התקופה את הזכיר כך כדי

נאות־סיני שד כגן־הירל, שמיר משה עם בפרופיל) העצני(מימין אליקים
? טרמפ תפס מי
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 הוא שחור כי היודע אדם הוא שקרן
ההיפך. את האומר אך לבן, ולבן שחור
משק־ יותר מסוכן שהוא אחד טיפוס יש

 הוא שחור כי בתום־לב המאמין זה :רן
שחור. הוא ולבן לבן,

 איש העצני, אליקים הוא כזה איש
קריית־ארבע.

 המייד תכונתו על עמד הרחב הציבור
 לפני העצני, הופיע כאשר הזאת חדת

 על הכתבה במיסגרת בטלוויזיה, שבוע,
בחב קריית־ארבע אנשי שערכו הפוגרום

 הערבים האקרן על הופיעו תחילה רון.
 הפוגרומצ׳יקים עשו שבבתיהם המפוחדים,

מו אינו כי שאמר צעיר, וחקלאי שמות,
 מכיוון שנכרתו, שלו הגפנים על לדבר כן

 בו לעשות איימו מישמר־הגבול שאנשי
פיו. את יפתח אם שפטים
 עורך־הדין האקרן על הופיע זה אחרי
 מאחרי בוהקות כשעיניו העצני, אליקים

בשו את להביע להוט וכולו המישקפיים,
 בחברון הערבים :הבשורה וזוהי רתו.

 קריית- נחלני של מנוכחותם מאושרים
 אין אבל אותם. אוהבים ממש הם ארבע,

 מפני מלא, בפה זה את להגיד יכולים הם
פוחדים. שהם

 מפני פוחדים הם ? פוחדים הם מי ומפני
האחרים. הערבים

 מטורף. באמת זה מטורף? נשמע זה
הא העצני אליקים כי משוכנע אני אבל
אמר. שהוא מילה לכל מין

 מכיר שאני מפני משוכנע? אני מדוע
מהיום. ולא העצני, אליקים את

 כפי הסיפור את לספר כדי זה) בתירוץ
העובדות. של האפורה במציאות שהיה

טרור
שיסטאן בחו

במאי 12ב־ בחיפה. דווקא התחיל זה
ש בסידרה, )917( הזה העולם פתח 1955

היש העיתונות בתולדות תמרור הפכה
ה מישטד על סידרתיהגילויים ראלית:
 שבה בחיפה, אז ששלט והטרור שחיתות

 על הסידרה שלו. כבתוך חושי אבא עשה
 חבר־המערכת בידי שנכתבה ״חושיסטאך,

 ששום כפי בארץ גלים היכתה נאדל, ברוך
כן. לפני עשתה לא כתבה

אוייב
מבפנים

 המצב: את שאיפיין מעמד, ׳.זכורני
 הזה, העולם נגד מערכת־הטרור בשיא

ב לסדר־היום הצעות כמה בכנסת הוגשו
 הציונים־הכלליים חרות, מטעם זה עניין
 המיש־ מחדלי על ביקורת מתחו הם ועוד.
בבית אז ששכנה לכנסת, נסעתי טרה.

ל להקשיב כדי ירושלים, בלב רומין ם
 ליד במיזנון. ישבתי מכן לאחר דברים.

 יחזקאל המפכ״ל, ישבו הסמוך השולחן
ואחרים. בן־גוריון, עמוס סגנו, סהר,

 אז עד הייתי שעימו בן־גוריון, עמוס
ב אותי, ושאל אלי ניגש למדי, מייודד

 מי חושי, על הסידרה אחרי ״נו, : חיוך
 שלכם?״ הבא הקורבן יהיה

עניתי. ״אתם!״
 הלצה. זאת היתה לא אבל צחק. עמום

הכרזת־מילחמה. זאת היתה
חו כמה במשך זה נושא על עבדנו

 שגורל קצינים, עם קשרים יצרנו דשים.
להם. חשוב היה המישטרה

עמד מוכנים. היינו 1956 ינואר בראשית
 על גם שתאפיל חדשה, פרשה לפוצץ נו

מיש- ועל חושיסטאן על סידרת־הגילויים

 שורת ובין הזה העולם בין שיתוף־פעולה
 זד, מראשיה. אחד היה שהוא המתנדבים,

 צמרת נגד הגדולה המערכה בימי היה
 המפקח סגן נגד ובייחוד דאז, המישטרה

 בן־גוריון. עמוס הכללי,
 העצני: זאת מתאר וכך

 גרתי טרמפ. עלינו תפס אבנרי ״אורי
 יום בירושלים. הקואופרטיבי בשיכון אז

 אבנרי כהן. ושלום אבנרי שם הופיעו אחד
 כזאת בסידרה יוצאים אנחנו לי: אמר

 המיש־ את שתלווה הזה, בהעולם וכזאת
המת שורת נגד בן־גוריון עמום (של פט

 תרצו אם זה את נעשה אנחנו נדבים).
 העולם אלינו בא למעשה תרצו. לא ואס
קשו היו הם תמיר, (שמואל) עם יחד הזה
 עיסקת־חבילה.״ כמו בזה זה רים

 לו אין הצער, למרבה מעניין. תיאור זה
 דברים הרבה כמו המציאות. עם רב קשר

מטוש הגבולות העצני, של הרוחני בעולמו
 שמתאים ומה והדמיון, המציאות בין טשים

 צרופה. לאמת אוטומטית הופך לדיעותיו
(או זו בהזדמנות להשתמש כדאי אבל

 בקרניו, השוד את שתפסנו ידענו
 הכריז חושי לבוא. איחרו לא והתוצאות

נס חיפה הזה, העולם על מילחמת־חורמה
 שם בעלי-הקיוסקים גופנית, לפנינו גרה

 האיומים הזה. העולם את להחרים נצטוו
ב הצטיידנו כולנו המערכת, על הומטרו

 המערכת ליד הציבה והמישטרה אקדחים,
ה אחד לנו גילה זמן (כעבור מישמר.
 העיקרי תפקידו כי בכך, שעסקו בלשים,

 מי כל ולרשום אחרינו, לבלוש דווקא היה
 מכן לאחד הפך האיש במגע. עימנו שבא
אצלנו.) בכיר פלילי כתב

 אצלנו הוטמנו עזר, לא זה כל כאשר
 בגלל התפוצצה, לא האחת פצצות. שתי

 לתכננה היה שאי־אפשר טכנית, תקלה
 המישטרה מעבדת שקבעה כפי מראש,

ה הציבור). מידיעת הועלם זה (מימצא
 נדפס שבו בבית־הדפום התפוצצה שנייה
נפצע. אחד פועל הזה. העולם

 הפרשות בכל המישטרה של תפקידה
 היא הרבה. תשומת-ליבנו את עורר האלה

ני ממשית. הגנה שום לנו העניקה לא

הקודמת. בשנה לסערה שגרם קסטנר, פט
ה מן אותנו שהוציא דבר, קרה ואז
 פירסם המתנדבים שורת בשם גוף כלים.

 ובה מבפנים״, אורבת ״סכנה בשם חוברת
בן־גוריון. עמוס על שונות האשמות
לנו? הפריע זה מדוע

 חומר אספנו מיקצועית. עבודה עשינו
 בבית- אותו להוכיח יכולנו אותו. ובדקנו

 שהיתה ציבורית, מערכת תיכננו המישפט.
הציבור. להזדעקות להוביל צריכה

המלא לכל זרה היתה המתנדבים שורת
 בחורים של קבוצה היתה היא הזאת. כה

ל כאירגון דרכה את שהתחילה טובים,
 לימוד עולים, קליטת סוציאלית, עבודה
בהח היתה היא במעברות. פעולה השפה,

עצ שרת משה המימסד. על מקובלת לט
 שגילה כפי נכבדה, תרומה לה תרם מו

ביומנו.
 בעלי אנשים, כמה עמדו השורה בראש

 היה מהם אחד שונה. ואופי שונות מגמות
כע שהפך ז״ל, ארנפלד דויד היהלומן

העולם תנועת יושב־ראש סגן שנים בור

 היה לגמרי שונה איש חדש. כוח — הזה
העצני. אליקים בשם צעיר סטודנט
 שלא עת, באותה החליטו, השורה אנשי

 במעברות, טובים מעשים בעשיית די
 השחיתות פושטת המדינה בצמרת כאשר

 העיתון — הזה בהעולם קראו (שעליה
 גילויים לפרסם אז שהעז במדינה היחידי
החוברת. באה מכאן כאלה).

 היתה המטרה נדהמנו. אותה, כשקראנו
ה אנשי אך טוב. היה הכיוון וגם טובה,
 שמועות קלטו הם חובבנים. היו שורה

 שלא דברים חצאי-דברים, באוויר, שריחפו
 זה מכל והכינו — להוכחה כלל ניתנו

ה את בנו עורר שלנו חוש־הריח דייסה.
הוכחה. של שמץ לדברים אין כי חשש,

חו תנצל המישטרה צמרת כי חששנו
הגי מן הוויכוח את להסיח כדי זו, ברת

ה המאבק כל וכי לפרסם, שעמדנו לויים
קאריקטורה. ויהפוך ישתבש והמתוכנן מוכן

אצבע
מאשימה

 אל הלילית נסיעתנו באה זה רקע על
בירושלים. העצני של דירתו

ני ארוכות. שעות שם שבילינו זכורני
 הסתמך ראיות אילו על אצלו לברר סינו

 אכן כי מהר חיש השתכנענו הפירסום.
 לא המתנדבים — מוצדקים היו חששותינו

 לא וכלל מישפטית, למערכה מוכנים היו
כאלה. דברים שיש דעתם על עלה

להביא דברים: שני להשיג השתדלנו
 ישתר־ שלא כדי בינינו, כלשהו לתיאום

 הגדולה למערכה כשנצא רגלינו בין בבו
 תמיר שמואל את ימנו כי ולשכנעם שלנו,

הצפוי. במישפט כפרקליטם
 בשיתוף־פועלה אז עבדנו תמיר עם
 ופרשות קסטנר פרשת רקע על הדוק,

 גדול, כמישפטן אותו החשבנו לא אחרות.
 ועל ביחסי־ציבור, גאון שהוא ידענו אך
פו מישפטים לניהול מאד מתאים היה כן

ש מה תמיר, שניהל במישפטים ליטיים.
 שיעור לאין היה בבית־המישפט התרחש

בעיתו כך על שנכתב ממה חשוב פחות
 מאין מומחה היה הוא זה ובעניין — נים

 לגשת מסוגל בהחלט היה הוא כמוהו.
 לפועל- ולהכתיב עיתון, של לדפוס בערב

המישפט. על דיווח במישרין הלינוטיים
 שי- נוצר ואכן המשימות, בשתי הצלחנו

 :משולש היה הוא מסויים. תוף־פעולה
ושורת־הסתנדבים. תמיר הזה, העולם

 נוסף תמרור הקמנו 1956 בינואר 19ב־
 )953( הזה העולם שער על העיתונות. בחיי

 הסיש־ נגד ״ההאשמות :המילים התנוססו
 שמואל של (ציור מאשימה ואצבע טרה״,

 כך הבכירים. הקצינים על הצביעה בק)
 רבים, שבועות שנמשכה סידרה נפתחה

במישטרת־ישראל. למהפכה ושגרמה
 מיש- נגדנו הגישו לא המישטרה ראשי

 הם בחוכמה. נהגו הם שציפינו, כפי פט.
 ושאין מנוסים, אנשים אנחנו כי ידעו

 בכוחנו שאין דברים מפרסמים אנחנו
מצ אצלנו הצטבר כי ידעו הם להוכיחם.

 מפיהם בעיקרו שבא מידע, של גדול בור
ושוטרים. קציני־מישטרה של

 מישפט בן־גוריון עמוס הגיש זאת תחת
 עשה תמיר וראשיה. שורת־וזמתנדבים נגד

 יחסי־הצי- בשטח בעיקר יכולתו, כמיטב
 (מן משמיצים שאלונים הגיש הוא בור.
 עכשיו בא תמיר ששר־המישפטים הסוג

 יודע.) כמוהו ומי פירוסמם, את למנוע
 המיש־ את הפסיד הוא דבר של בסופו אך
הגדול. פט

 בכך הרגיש לא ליחסי־הציבור, (תודות
 שורת כי הכל, משוכנעים היום עד איש.

במישפט.) ניצחו ותמיר המתנדבים
 בדרך היה תמיר של העיקרי ההישג

 סהר יחזקאל העיד המישפט במהלך אגב.
 תוך ראש־הממשלה. של בנו סגנו, לטובת

בקל נתפס הוא בשקרים. הסתבך כך כדי
והורשע. בשבועת־שקר הואשם קלתו׳

 היתה כולה המערכה של התוצאה
והח המישטרה, צמרת של יסודי טיהור

 היה בעינינו הבכירים. קציניה רוב לפת
 של הכוללת המערכה מן חלק רק זה

 בן- של האוטוקראטיה נגד הזה העולם
הג לחינם לא בארץ. אז ששלטה גוריון,

 שרותי־הביטחון, ראש אז הראל, איסר דיר
 המיש־ של 1 מס׳ כאוייב הזה העולם את
 את ניפצנו זו אחר בזו הבן־גוריוני. טר

התמוטט. שנים כמה וכעבור אגדותיו,
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