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ידי פורסמה 1948 יולי בסוף
העב בעיתונות מרעישה עה

 בזה ״מודיעים נוסחה: וזה רית,
 ישב 48 לשישי 30 שביום ברבים
 דחוף, צבאי בית־דין בארץ אי־שם

 מרגל נגד פסק־דין־מוות שהוציא
לאו־ מסר המרגל האוייב. לטובת

 צבא־ של התעשייה על פרטים ייב
ממסי כתוצאה בירושלים. ההגנה

המט הותקפו הללו הידיעות רת
 פסק־דין־מוות האדיב. על־ידי רות

של הבסיסים באחד לפועל הוצא |

 טוביאנסקי.״ מאיד של מותו
פרטים: כמה הנה

היסטריה
ציבורית

 ומהנדס, סרן טוביאנסקי, מאיר
 חברת־החש־ של הפקידים מבכירי

 בחיל־ מיג׳ור הירושלמית, מל
 במילחמת־העולם הבריטי ההנדסה
מונה אשר בהגנה מפקד השנייה,

ש המהלכים את לשחזר מתכוון
 טוב־ של להורג להוצאתו הביאו

 ההוצאה־להו* את לתאר יאנסקי,
 הפרשה את מחדש ולבחון רג,

כולה.
 הוא טוביאנסקי״ ל״פרשת הרקע

 שהביאה הארוכים, המצור חודשי
 .1948ב־ ירושלים על המילחמה
 בקרב שרר תבוסתני הלד־רוח

ה המצור עקב מהאוכלוסיה חלק
ו הצבאיים, והכישלונות מתמשך

אפשרי. רעב מפני חרדה היתד!

* כערב בשש היורים כיתת
.תרעד שלא הרגל, שריר את אימצתי ״אז . ׳ .

צב יחידה על־ידי צבא־ההגנה
אית...״

 האחד הסיפור היא זו ידיעה
 של הבילעדי, הסיפור והיחידי,

 או מילחמה במהלך הוצאה־להורג
 ועד מאז בצה״ל שנעשה קרב,
תק הישראלית הטלוויזיה היום•

פר אותה סיפור את השבוע רין
ו ״מישפטו הכותרת תחת שייה,

 בסיס־ כמארגן 1948 יוני בראשית
בירוש צה״ל של הראשון הקבע
 ל־ וכאחראי שנלר, במחנה לים,

 במקום (ששכן הקטן שדה־התעופה
 ליד סאקר, גן כיום מצוי שבו

הטלוויזיה סרט הכנסת). בניין

 עבור שוורץ יוסי מאת ציורים *
הטלוויזיה.

 על יורד החל שבועות כמה במשך
ש ימים היו מטר־פגזים. העיר
 שתי בכל אחד פגז נחת בהם

וחשו עגומה היתד, העיר דקות.
 המיס־ נעולים, בתי־החרושת כה,
 היה בה המון־אדם משותק, חר

החיצון. העולם מן מנותק
 מיני שכל השמועה פשטה בעיר
על מסתובבים מיסתוריים אנשים

 באמצעות מידע ומעבירים גגות
(ה הערבי הלגיון לחיילי איתות

והפ צלפו שתקפו, הירדני), צבא
 את העיר. של הערבי מהצד גיזו

ה של העדים אחד הגדיר המצב
 סתם היתד, שזו יתכן ״מאוד : סרט

ציבורית...״. היסטריה
 ה־ מאנשי לויצה, אחר, עד
 ״אחרי :מספר בירושלים, * ש״י

שמישהו אנשים, עוצרים היו זה

 המילחמז חרף סיפקה, אשר טית,
 בצר החשמל מעט את המתמשכת,

 היהוד הצדדים, לשני שווה רה
 יהד היו התחנה עובדי והערבי.

בריטים. : מנהליה וערבים. דים
הברי יציאת שלאחר זו בתקופה

 המנהל־בפועל היה מירושלים, טים
 היה לו ברייאנט. מייקל התחנה של

 הצז של מהנדס־הצרכנים כפוף
טוביאנסקי. מאיר היהודי,

טוכיאנסקי
!״עשיתי ״מה

מבי והיו מרגל! זה צעק, מהקהל
ש יתכן איתו. וחוזרים אותו אים
הו אבל מרגלים. גם ביניהם היו

 החשד אבל היו. לא לכך כחות
גדול...״ היה

 מופקד היה המרגלים איתור על
 ב־ נמצא בירושלים הש״י הש״י.

 ששכנו ומוסווים, צנועים מישרדים
 תל־אור, קולנוע של בניינו גג על

ל מועצודפועלי-ירושלים בבניין
 במישרדיהם, ישבו הש״י שעבר.
של הריגול־הנגדי ממחלקת ותבעו

מכו החשוב הנושא את לבדוק הם
 ירושלים על ההפגזות האם : לם
מכוונות. או מיקריות הן

 מחלקת־הרי־ של זו בדיקה על
 מאנשי אחד מעיד גול־הנגדי

 גבי על לאתר, נסיון ״היה הש״י:
ה נפילת של הצפיפות את מפה,

 איזו בזה יש אם ולראות פגזים
כש יותר, מאוחר בשלב תוכנית.

 מישהו ההיגיון, מהו לחפש ניסינו
 מי, זוכר לא אני הרעיון, על נפל

 ל- מתאים הזה העניין שלמעשה
קווי־החשמל)...״ (של רשת־החירום

שיחה
גורלית
פעלה המצור, בימי בירושלים,

הברי־ הירושלמית חברת־החשמל

 ההגנה, של שירות־הידיעות *
 ר המוסד השב״ב, נולדו שממנו
אמ״ן.

 מתחנת־הכוח שיצאו בכבלים
 שהגיעו מערכות־חשמל, שתי הי^

 מערכת־ העיר: של היהודי לחלק
 ורשת־החירום. הרגילה החשמל

למקו חשמל סיפקה רשת־החירום
ב המילחמה להמשך חיוניים מות
 בתי־מלאכה מפקדות, היהודי: צד

 ומאפיות. בתי־חולים נשק, לייצור
 סיכון תוך הוקמה רשת־החירום

ה של היהודיים העובדים על־ידי
אמו היו הסודיים ופרטיה חברה,

ה למפקדי רק ידועים להיות רים
בחברת־החשמל. ולאחראים צבא

 חברת של היהודי החלק מישרדי
 פול־ לבית זמנית הועברו החשמל

ב בן־יהודה. ברחוב השוכן צ׳ק,
 ה־ היה זה שבבניין החנויות אחת

 טוב- מאיר שלט שמתוכו מישרד,
החברה. ענייני על יאנסקי

 ימים חמישה ׳1948 ביוני 16ב־
 הראשונה ההפוגה תחילת אחרי

שי זה במישרד נערכה בלחימה,
 מיי- ובין טוביאנסקי מאיר בין חה
ברייאנט. קל

 של גורלו את חרצה זו שיחה
למוות. טוביאנסקי

ו למקום הגיע ברייאנט סייקל
 את לו שיראה מטוביאנסקי ביקש

 של בידיו צדכני־החשמל. רשימת
 מצומצמת רשימה היתה ברייאנט

 מטוב- ביקש הוא מעודכנת. ולא
 הרשימה את לו יראה כי יאנסקי
 אספקת־החשמל מקבלי של המלאה

מרשת־החירום•
של הראשי הפקיד כהן, אליעזר
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