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עונש ללא חטא

 בית־המישפט״המחוזי הצהיר שבה שניה באותה
 חף אבו״חצירא, אחרון ששר־חדתות, בירושלים

לנא אן הנאשמים• ספסל על אישים במה עלו מפשע,
עונש. ללא יוותר וחטאם מישפט נערן לא אלה שמים

 גוטליב. ישראל עד״המדינה הוא הראשון הנאשם
 אינה עד״המדינה, חסינות לגוטליב, שהובטחה החסינות

 יועמד שלא לו הבטיחה החסינות עתה• לו עומדת
 אף כללה ואולי לאבו״חצירא, השוחד בנותן לדין

 מובנה חיתה ושהמישטרה עשה שגוטליב אחרים פשעים
כוללת. עיסקה במיסגרת עין, לעצום
והעלילה. השקר על לו הובטחה לא החסינות אן

 של זיכויו עצם שיקר. שגוטליב קבע בית״המישפט
 השוחד. סיפור את המציא שגוטליב אומר אבו־חצירא

 לא בני״ברק לתושבי פרט שאיש גוטליב, אותו ביגלל
 מיליוני המדינה קופת הוציאה הפרשה, לפני עליו שמע

 שופטים, המישפט. עריכת ועל החקירה על לירות
 ביזבזו עיתונאים ואפילו חוקרים, שוטרים, עורכי-דין,

 הנאשמים, ארבעת של חייהם עבודה. שעות אלפי
חודשים. משך לגיהינום הפכו וילדיהם נשותיהם
 ירא אכן הוא גוטליב כמו שאדם להניח קשה

 עונשו את שיקבל כן על לסמוך אין לכן שמיים.
 ולהטיל לדין גוטליב את להעמיד יש שמיים. מידי
 אינו בית־מישפט של עונש שום העונש. מלוא את עליו
 לפחות אך גוטליב, כמו לאדם הולם להיות יכול
עליו. מוטל להיות חייב בזה עונש

מוס על זיגל. בנימין תת-ניצב הוא השני הנאשם
 אותן פי על ללמוד אפשר זה מדים לובש של ריותו

 האיש גאה. היה שבהן קודמות, בפרשות חקירה, שיטות
 לשבור כדי ליזול של בליטרים להשתמש צריך שחיה
 ;אחרים נאשמים על ואיים רימה ששיקר, מי ן נאשם
 — האמצעים כל את מקדשת המטרה שאצלו אדם
בישראל. המידות לטוהר סמל לשמש יבול אינו כזה איש

 לשאלות תשובה זיגל בנימין נתן לא כה עד אגב,
 השילומים בדבר הגרמני המיסמך פירסום עם שהועלו

 פיצויים קיבל שזיגל קבע המיסמך קיבל. שהוא
 בעיקבות לקה שבהן נפשיות בעיות סמך על מגרמניה

 שהטיל האיש אם השאלה, התעוררה זח מיסמך
 נפשיות מבעיות סובל כולה המדינה על מוראו את
שווא. בטענות כספים שקיבל או

 שלו חמישטרתית החסינות מאחרי הסתתר זיגל
 לובש שהוא משום להגיב, יכול שאינו בצדקנות וטען

 ומסקנתה עצמה את חקרה שוב חמישטרה מדים.
 השאלה טענות־שווא. מכיל אינו שהמיסמך היתה,

להמ יכול נפשיות מבעיות שסבל אדם כיצד שנותרה,
 לא מדינת״ישראל, של הראשון החוקר ולהיות שיך

היום. עד נענתה
 לבעיות בנוסף בחול. דם שנקרא למה צמא זיגל
 שבו וחתקף־הלב הגרמני, במיסמן הצהיר שעליהן

 :פחות לא קשה במחלה זיגל חולה לאחרונה, לקה
 ומובן העיתונים, בכותרות שמו את לראות אוהב הוא

דבר. כל כך לשם לעשות
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 הצלחותיו חיו ופלד, צור עופר, ידלין, פרשות מאז

 לזכות בדי ביותר. דלות לפירסום, הנוגע בבל זיגל, של
 להתעלל אפילו מוכן היה הוא בעיתון שורות בבמה
 של ידידתו אדר, מיכל אל־על דיילת צעירה, בנערה

 זוכתה אדר גם אולם פרסמן. עקיבא קברניט-חזהב
בית־המישפט. על-ידי

הבין הוא זיגל. נדלק אבו-חצירא פרשת כשהחלה

 שלו, האחרונה אולי הגדולה, ההזדמנות טמונה שבאן
 של בכישוריו המפקפקים יש ענק. בפירסום לזכות

 בנסיון מפקפק אינו איש אך מישטרה, כחוקר זיגל
 הפירסום, מסיכויי מסונוור זיגל היה לולא שלו. העשיר

כדי מספיק אינו שבידו שהחומר מבין היה הוא

)2282( הזה״ ״העולם שעד
 אינן העובדות אך שוחד. לקח בישראל ששר לקבוע
 קצה רק בידיו משמשות הן לזיגל• חשובות תמיד

חוט. של
 הקלטות״הסתר, השקרים, הליזול, על סמן זיגל
 בעבר. עצמן שהוכיחו הפסיכולוגיות השבירה ושיטות

מה שלו וההתרשמות אבו־חצירא את הכיר לא הוא
 אבו- של והלא-מהוקצעת המהססת הצעירה, הופעה
 שאת שיחשוב, לו גרמה באמצעי״התיקשורת חצירא
לשבור. יחיה קל הזה האיש

 בחפותו. שהאמין חזק אדם התייצב זיגל מול אך
 לאבו- יבלו לא הקונבנציונאליות הזיגליות השיטות
 :שלו הסודי הנשק את זיגל הפעיל או 'חצירא.

 שלו לעיתונאי-החצר להדליף החל הוא העיתונות.
 מול מהאצבע. מצוץ היה שרובם וסיפורים ידיעות

 ציבור איש אף יובל לא בעיתונים, כזו מיתקפה
ישבר. ואבו״חצירא זיגל, חשב כך לעמוד,
 לבית-המישפט הגיע זיגל נשבר. לא אבו־חצירא אך

 פי על אפילו מהימן בלתי אדם, של סיפור כשבידיו
אחר לאדם נתן כי שטען עצמו, שלו קנה-חמידה

שלישי. לאדם שיעבירו כדי שוחד,
 זיגל על מוטל לחיות שצריך המינימאלי העונש

 שזיגל לכך להביא צריך מתפקידו. לאלתר הרחקה הוא
מפשע. חפים באזרחים ולהתעלל להמשיך יובל לא

 לממשלה, המישפטי היועץ הוא השלישי הנאשם
 מעולה במישפטן ידוע זמיר זמיר. יצחק הפרופסור

 על-ידי לו שסופק החומר פי על חשב, בי להניח וקשה
 אבו״חצירא. את וירשיע יתפתה שבית-המישפט זיגל,

זיגל• לו שטמן בפח נפל זמיר אך
 לכתובת רק כוונו לא לעיתונות זיגל של ההדלפות

 לכתובתו גם הופנו הן וילדיו. אשתו אבו-חצירא, של
 דעת-קהל ליצור והצליח רצח זיגל היועץ״המישפטי. של

המישפטי. היועץ של הדעת שיקול על שתשפיע
 חשש הוא חלש. באיש התגלה זמיר הפרופסור

 יחליט אם פנים במשוא בו יחשדו והעיתונות שהציבור
 שר־ את לדין להעמיד בדי די אין הראיות שבחומר
 שהתגלו כפי חמישטרה, של והשקרים הזיופים הדתות.

 אבו- של חסינותו להסרת הדיונים במהלך לזמיר
 העיתונות אצלו. אדום אור הדליקו לא הם גם חצירא,
 איפשרה ולא זמיר את הפחידה זיגל על״ידי שניזונה

 של ופסק-הדין נגרר, זמיר אמיצה. החלטה לקבל לו
לו. גם לחי סטירת מהווה בית־המישפט

 לממשלה המישפטי היועץ בידי המרוכזת העוצמה
 ולא חלש אדם יושב היועץ כס כשעל מסובנת הופכת
 לקתדרא ולחזור המסקנות את להסיק זמיר על אמיץ.

באוניברסיטה. שלו
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 אני כאחרים, שלא העיתונאי. הוא הרביעי הנאשם
 לפסק- עד שכתבו מה על העיתונאים את מאשים לא

 על- אליהם שהועבר מחומר ניזונו העיתונאים הדין.
 חומר מתוקנת, מדינה בבל בביר. מישטרה קצין ידי

 הוא תת-ניצב בדרגת מישטרה קצין על-ידי המודלף
 ליהנות לעיתונאים לתת אפשר לפירסום• הראוי חומר

 להם שהדליף החומר בי ידעו שלא ולטעון, מהספק
והטעיות. שקרים של ומורכבת גדולה מסכת חיה זיגל

 עלו הדין, פסק בעיקבות האמת בשהתבררה אך
 את ביקשו לא הם הנאשמים. ספסל על העיתונאים

 יצאו לא הם אותם. שהטעו על קוראיהם סליחת
אנחנו זה לאיש :וחלק חד קבעו ולא המטעה נגד
יותר. מאמינים לא

 לכלא להיכנס המובנים בעולם גדולים עיתונאים יש
 אותם שלהם. המידע מקורות את לגלות שלא ובילבד

 שאיש שמתברר שברגע חוק, לעצמם קבעו עיתונאים
 שאינו חומר זדון, כוונות מתון להם הדליף מסויים

בעיתונם. אותו ומוקיעים אותו חושפים והם נבון,
 ״אני :בהצהרה יצא לא אחד ישראלי עיתונאי אף

 למשרת אותי והפך אותי היטעה זיגל בנימין מצטער.
מהעיתונאים חלק :הפוך דבר קרה שלו.״ העניין

 על להבות במקום שלהם. הטעות את להצדיק ניסו
 על-ידם, שהוכפש האיש סליחת את ולבקש חטא

וההסתה. השיטנה במסע המשיכו
 השער בכך. חטא משרת אני שאותו העיתון גם

 וקובע המתחכם שעבר, מהשבוע הזה״ ״העולם של
 נותר אן בבית״חמישפט, זכאי יצא אבן שאבו-חצירא

 אבנרי, אורי של ומאמרו הציבורית, מהבחינה אשם
 לעיתונות כבוד תעודת אינו הרוח, באותה שנכתב
 ״בלי היא ושסיסמתה חופשית עיתונות עצמה המכנה
משוא-פנים״. בלי מורא,
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הזד,. העולם מערכת ראש הוא ינאי יוסי *
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הכוונת על נשיא
 פני את קידם ?״ האיומות החדשות את ״שמעת

 בנשיא ירה ״מישהו במארס, 30ה- השני, ביום ידיד
.ו רגן . החטיא.״ .

 מותו את בבה שלם עם בה ארץ בארצות-הברית,
ההתנק לנסיון התגובות ,1963 בשנת אחר, נשיא של

מיוחדת. תמיהה מעוררות רגן ברונלד שות
 נבחר מאז הקצרים החודשים בשלושת קרה מה

 מדינת ומושל י>0וח״ 30ה־ משנות כושל שחקן רגן,
האמרי העם יחס את ששינה ,70ה־ בשנות קליפורניה

ן החדש הנשיא בלפי קאי
 דינד מחתה שלמה שאומה אחרי חודשים שלושה

 הודיע הושבע, עתה שזה הנשיא, כאשר עות־התרגשות
 הערובה שבני ולמצלמות, למיקרופונים המורגל בקול

אמרי של קטן לא מיספר גילה שוחררו, האמריקאים י
ההת שנסיון על אכזבה, ואפילו אי-איכפתיות, קאים

 העם שרוב כמובן, נבשל. ארצות-חברית בנשיא נקשות
 מבוטל לא שאחוז העובדה אולם וצער, זעם הביע

 מייד מחשבות. מעוררת המאורע על בכלל הגיב לא
 מיצה והקריין ברדיו, דווח ההתנקשות שנסיון אחרי

 לראיין כתבים נשלחו תומה, עד היריות הקלטת את
 רבע במשך בפיו. מה ולשמוע מהרחוב״ ״האיש את

:בגון תגובות הרדיו ממקלט נפלטו שעה
 אז בנשק, חופשי מיסחר בעד הוא לו. ״מגיע •
״לא ולמה חוקי. באופן שנקנה בנשק בו ירה מישהו !
 הוא העניין בכל אותי שהרגיז היחידי ״הדבר •

 שעומד הזה, הנורא האיש את להרוג הצליחו שלא
שלנו." המדינה בראש
שרצו פלא לא ולכן ציבורית, דמות ״הוא #_______

אותו.״ להרוג
 הרי מייצגות, לא נשמעות האלה התגובות ואם

 האוסקר, חלוקת שבטכס העיתונים סיפרו שלמחרת
 הביע ההתנקשות, נסיון בעיקבות אחד ביום שנדחה
 ולבמאים לשחקנים יותר רבה ואהבה הערצה הקהל

 היצ׳קוק אלפרד סלרס, (פיטר שחלפה בשנה שנפטרו
מוקלט• בסרט שהופיע רגן, לנשיא מאשר מקווין) וסטיב
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 ציניים לאנשים הוגבלו לא השליליות התגובות

 שבסן־לואיס לתלמידיה סיפרה מורה באשר וקשי-יום.
 שימחה בצהלות הילדים פרצו ההתנקשות, נסיון על

 תגובות משדרות הרדיו תחנות ובעוד ספונטאניות.
 ותחנות ארצות-הברית, נשיא של פציעתו על שימחה

 הקטע את המי-יודע-כמה בפעם מראות הטלווייזה
 (אחר זה על זה נופלים אנשי-ביטחון עשרות נראו שבו
 היינקלי) ג׳ון — החשוד על נפלו שחם התברר בן

 הרי ישראלי, ״עוזי" בולל ואקדחים, רובים ושולפים
הפצוע. של המרומם רוחו במצב התרכזו שהעיתונים

 אמצעי־התיקשורת הציפו הראשונים היומיים במשך
 הרף ללא כנראה, שקלח, בדיחות בצרור הציבור את
 ״אני (לננסי), להתכופף״ שכחתי ״יקירתי, הנשיא. מפי

 דואג ״מי המנתח), (לרופא רפובליקאי״ שאתה מקווה
" בהעדרי לחנות ה מסויים בשלב ביקר). (לג׳יימס \
 שנאמרו שתיים או אימרת-כנף הפריח אפילו נשיא

 לא העיתונאים שנים• לפני צ׳רצ׳יל וינסטון על-ידי
 מהבית מקורות אולם הנשיא, עם לדבר במובן, הורשו,

 בקצב ואימרות״בנף בדיחות הלצות, לספק דאגו הלבן
במועדון־לילה. ממוצע בדרן מבייש היה שלא

להר והעיתונאים הקהל התחילו מוקדם די בשלב
 ראשית, פוסק• הבלתי הבדיחות זרם נוכח אי-נוחות גיש

 נוחה עתה שזח ,70 בן שאדם להאמין היה קשה
 אנחות־ שתחת בן בדי עד בעצמו לשלוט מסוגל בחזהו,

אימרות-בנף. מפיו יוצאות כאב,
האמו ההלצות את הפריח הנשיא אכן אם שנית,

 שבזמן בעדינות, מישהו, לו הסביר לא מדוע רות,
 ג׳יימס מהם, (אחד קשה נפצעו נוספים אנשים ששלושה

 כתיבתן בשעת למוות חיים בין מפרפר עדיין בראדי,
 בצער, השתתפות של קצרה הודעה אלה), שורות של

מתאימה. יותר היתה שגילו, אומץ־הלב והערכת
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 האמת החלה ההתנקשות נסיון אחרי ימים שלושה
 מוסמכים מקורות ראשית, טיפין. טיפין להתגלות,

 הניתוח לחדר הובא שהנשיא אישרו, מבית-החולים
 שאת התברר, כן במו חושים. אובדן של קשה במצב

 אחרי רגיל דבר ובסבל, בכאבים עבר הראשונים הימים
 מה — אחת שאלה רק נותרה ובכן, רציני. ניתוח

 יועצים אותם הלבן, בבית היועצים של במוחם עבר
 קיצוץ ועל לאל״סלבדור נשק מישלוח על הממליצים

 מסביב ישבו באשר במוחם עבר מה בתוכניות-סעד,
 אחר שיוחסו והתלוצצות הומור דברי והמציאו לשולחן

1 הפצוע לנשיא כך
 לא במארס, 30ח־ השני, ביום שהתגלה הטירוף

 לציבור שייך הוא באקדח. שאחז לזה רק שייך היה
 שבילו ליועציו המתבדח, לנשיא הידיעה, למשמע שצהל

האפש לארץ שלהם, ההומור חוש בחידוד זמנם את
 נאצית במפלגה חברות בולל — הבלתי״מוגבלות רויות

הרחוב• שבקרן בחנויות רובים ורכישת
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