
הכד אח מגדה הצנזור
)23 מעמוד (המשך

 דעת את ויסיח בר של מעצרו שיבוא אסור
המשפט. מן הקהל
 פטריוטיות גילוי נוכח התרגשות מלא אני

 דווקא פסימי! אני תוכי בתוך אך זה,
 העיתונאים 400 ובגלל אייכמן, משפט בגלל

 שנצליח מאמין איני לארץ, שהגיעו הזרים
הסוד. את לשמור

 עם הפגישה אחרי מספר שעות ואמנם,
 גדולה כתבה ׳הזיה העולם מגיש איסר,

 כל את לו הדליף שמישהו ברור ומתוכנה
 בסיס למפקד הוריתי בפגישה. נאמר אשר
 מהרה עד אולם זו, כתבה אף לעכב ת״א

 הזה העולם שעורך ואמר אלי טלפן
 ידוע כי וטוען ההוראה את מקבל אינו

 בטחוניות סיבות שלא מהימן ממקור לו
 עורכי של בקשה — אלא לעיכוב גורמות

היומית. העיתונות
 מפקד אל אבנרי הוזמן הצעתי, על־פי

 האמיתית הסיבה כי אותו שכנע וזה הבסיס
 וכי הסתיימה טרם שהחקירה היא, לעיכוב

 אולי הרוסית בשגרירות בר של מפעיליו
 העורך׳ ויתר אז מעצרו. על יודעים אינם
 עד רק ימתין שהוא הודעה תוך אולם

 יוציא ואז באפריל, 16ה־ הבא, א׳ יום
מה. ויהי עיתונו, של מיוחדת הוצאה

:אבנרי אורי מעיר
 לי הודיע בר ישראל של מעצרו על גם

 להודעה בניגוד אך בטלפון. אלמוני מודיע
 על כן לפני שנתיים שקיבלתי הדומה
 בי עוררה לא בהן, אהרון של מעצרו
 להיפך, ספקנות. של תגובה זו הודעה

 ״זה :לי אמר אינטואיטיבי, פנימי, קול
״סביר !

 מיודד והייתי היטב, בר את הכרתי
 החשובים המודיעים אחד חיה הוא עימו.

 בשעה המסויים״• ״השבועון של ביותר
 חרם עלינו הטיל הבן־גוריוני שהמישטר

 1 מס׳ ״האוייב את בנו וראה מוחלט,
 מכן לאחר שגילה (כפי המישטר״ של

שרותי-הביט- על הממונה הראל, איסר

 ה־ במוקד כמודיע בר לנו שימש חון),
 את ידע הוא ומערכת״הביטחון. מישטר

 יכולנו אם הכל. את לנו גילה והוא הכל,
 ובהצלחה ביעילות ההן בשנים להילחם
 דיין משה בן־גוריון, של השונות בקנוניות
 את זה אחר בזה ולשבור פרס, ושימעון

 בר לישראל היה שלהם, קישרי־ההשתקה
בכך. נכבד חלק

 לא״מעטות תמיהות בליבי היו אך
 לא השנים. במשך שהצטברו בר, לגבי

אינטואי היו הן לגמרי. להם מודע הייתי
 ששמעתי ברגע אך בלתי־מודעות. טיביות,

ה כל פרצו בר, מעצר על הידיעה את
שמע שלי במוח החוצה. האלה תמיהות

״קליק״. כאילו, תי,
 קשר-ההש- את לשבור החלטנו כרגיל

 שמספר כפי — אך המעצר• לגבי תקה
 הראשי הצנזור עם נפגשתי — בר-און

ה במשך התיידדתי שעימו בתל״אביב,
 שפירסום אותי שיכנע והוא — שנים
למרג ולעזור בחקירה לחבל יכול מיידי
לים.

 הסובייטי, המפעיל של שמו לי (כשנודע
ב אותו• הכרתי תמהתי. לא סוקולוב,

 אותי ״טא״ס״ כתב הזמין הימים אחד
 במקום לארוחת־ערב. כהן שלום ואת
 של בכיר פקיד סוקולוב, אותו גם נוכח

 לפא־ דמה הערב הסובייטית. השגרירות
כמויות שתינו סרט״ריגול: של רודיה

 ואכלנו טובה, רוסית וודקה של ענקיות
 הערב בסוף אוכל. של אדירות כמויות

 הסובייטיים הטוואריצ׳ים שני שכבו
 ואילו לשולחן, מתחת יותר או פחות

הביתה.) רגלי על הגעתי אני
 לשיחרור המועד על הצנזור עם הסכמתי

ה במוצאי־שבת• חצות אחרי :הידיעה
 מיוחד גיליון הכינונו לאגדה. דמה המשך

 המלא, הסיפור ובו חזה״, ״העולם של
 מפי בעיקר בר, ישראל על והמרתק,
 פעולה. עימנו ששיתפה שלו, המאהבת

 מרוב דיזנגוף רחוב הטה במוצאי״שבת
להופיע. העומד הגליון על ששמעו אנשים,

 חצות אחרי לאוזן. מפח עברה הידיעה
 ו־ גורדון שבין הרחוב בקטע התקבצו
שהמ אנשים, של רבות מאות פרישמן

 אחרי״ 1 בשעה בדיוק בסבלנות. תינו
 ובידיהם מוכרי־העיתונים, הופיעו חצות

 שציבעם )1231( הזה״ ״העולם גליונות
צהוב. — זה ויחידי חריג במיקרה — היה

 יותר נמכר גליון שאותו לי נדמה
הזה״. ״העולם בתולדות אחר גליון מכל

ו״צמן עזו שר לשנו #
 חד־הלשון, וזיל־האוויר מפקד וייצמן, עזר
להר ביותר המבוקשים הקצינים על נמנה

ההר את ׳לשאת הוזמן 1961 ביולי צאות.
 ומטה, לפיקוד בבית-הספר המרכזית צאה

 המסורת יפי על צה״ל. של הבכיר הקורם
 ההרצאה את נושא יחיל מפקד היה בפו״ם

 אחר-כך שימשה וזו חילו, על המרכזית
 עזר אך החניכים. עם מקיף לדיון כנושא

 בחר אלא ״מקצועית״ בהרצאה הסתפק לא
 של גבולותיה נושא על הדיבור יאת להרחיב
 ה״אקטיביס־ כאחד ידוע בהיותו ישראל.

 לפלא זה היה לא צר,״ל, מפקדי בין טיס״
 לא במונחים ישראל גבולות את שתיאר
 לא־ ״גבולות הביטוי ביותר. אוהדים

שבהם. הפחות היה טבעיים״
 ידיעה המשמר על הגיש ביולי 22ב־
תת והבטחון החוץ ״ועדת :לישנא בהאי
 יקצין שנשא בדברים לדון בקרוב בקש
הת שנודע, כפי פו״ם. חניכי בפני בכיר
 צריכה צה״ל שמגמת באומרו הקצין בטא

וב בצפון הארץ תחומי הרחבת — להיות
 מאימתי החניכים, יאחד שאל כאשר דרום.
 מדייניות מגפות על המחליט הוא צה״ל

 מדיניות לה תאמץ הממשלה אם יקרה, ומה
 בקלות הידוע הבכיר, הקצין הגיב אחרת,
 אינו כי בית־הספר למפקד באמרו לשונו,
 בין השוררת התבוסתנות מרוח מרוצה

החניכים.״
שבו האיפוק מן שהופתעתי לציין עלי

ה: בי ח נחן מ• קי ה א א ר הו * ה ק רי א ל
 .1(*53ב־ ;ערכה קיכיה סעודת ;

 זה וככלל הכפר, מתושבי 0(!
 הפעולה עד נהרגו. וילדים, נשים
 כן־ הזד כאשד שרון. אריאל פיקד

 קצר זמן למישרד־הכיטחון, גוריון
 מה על גירסה לו היתה מכן, לאחר

כר־און: מספר שאירע.
התכח של קו לאמץ הוחלט מה ״משום

 שודרה באוקטובר 19ב־ למעשה. שות
 לפיה בן־גוריון, של הודעה ישראל בקול

 קיביה. על בהתקפה מעורב צה״ל היה לא
 ,והתברר בן־גוריון, אמר ,בדיקה, ,נערכה
 מן נעדרה לא צה״ל של יחידה ששום

 זאת, אין ההתקפה.׳ בליל שלה המחנה
 שההתקפה אלא ראש־הממשלה, הוסיף
 נזעמים יהודים מתיישבים על-ידי בוצעה
ההת את מלשאת שנלאו הגבול, מכפרי
 על הפידאיון של ונישנות החוזרות קפות

 אימון בחוסר נתקבלה ההודעה כפריהם.
 בן- פרש מכן לאחר קצר זמן מוחלט.
 לשדה־בוקר. ועקר הממשלה מן גוריון
 ובראש כשר־הביטחון נתמנה לבון פינחס

המדי אבל שרת. משה התייצב הממשלה
התג מפעולת רישמית התעלמות של ניות
בעינה. נשארה מול

ה . פ דל ה  ה
ה מיג תד א יו

 יותר, מאוחר שנים תריסר
 בראש בן־גוריון התייצב כאשר
 כמערכת מפא״י, את ותקף רפ״י

 גירסתו היתה ,1ע65ב־ הבחירות
שונה.

 בצהלה בן־גוריון נאם אוגוסט ״בראשית
 לא — הפעם אך לבון, את תקף ושוב

 בין קיביה. פעולת על אלא הפרשה בעניין
 הכלל, נשמר ומתמיד ,מאז אמר: היתר
 ראש- מחליטים תגמול פעולות שעל

במשותף. ושר־החוץ שר־הביטחון הממשלה,
 כשר- מקומי את מילא לבון כאשר אך

 הוא קיביה, פעולת על והחליט ביטחון,
 שרת, משה עם תחילה להיוועץ טרח לא

 וגם ראש־הממשלה ממלא-מקום גם שהיה
 נגד טענותיו על חזר בן־גוריון ,שר־החוץ.

 בעצרת־עם מיספר, ימים כעבור גם לבון
 שבצה״ל אמר אז תענך. בחבל גדולה
 להימנע, דרשה אשר קבע, פקודת היתד,

 ,אבל באזרחים. מפגיעה תגמול, בפעולות
 רק לא פגעו לבון, פקודת לפי בקיביה,

האז באוכלוסייה גם אלא האוייב בצבא
בעיתו חריף לפולמוס גרמו דבריו ,רחית.
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כן־גוריון
? שיקר הוא מתי

 לא אולם ימים, כחודש נמשך אשר נות,
 אשר הצנזורה, נגד אם כי בן־גוריון נגד

הדברים.״ פירסום את הירשתה
הממ מישיבות ההדלפות בעיית

 הממשלות, ככל התעוררה שלה
:סיפור מאיר לגולדה היה בך ועל

ש פאנפאני אמינטורה ״ראש־הממשלה,
 איטליה, של כשר־החוץ גם בעבר כיהן
ב שהתנהלה לשיחה, גולדה את קיבל

 שיחה כדי ותוך רישמיות, ובחוסר לבביות
 על בישראל שומרים כיצד אותה שאל

הממשלה. דיוני סודיות
 ועדת לנו ,יש גולדה, ענתה ,פשוט, ״,זה

 מבקשת שהממשלה נושא יש ואם עורכים
העור לוועדת אותו מספרים אנו להצניעו

 כלל. בדרך היטב, פועל זה הסדר כים.
 עוד ,זה פאנפאני, ענה ,,אצלנו, ,ז ואצלכם

 אני הממשלה ישיבת כתום פשוט. יותר
 אשר כל את לעיתונאים ומספר יוצא

 לא זה מכל שדבר בטוח אני בה. התרחש
 אף מאמינים אינם העיתונאים כי יפורסם,

״,שלי... אחת למילה
שפט מי

ת בארבע מנו
 כתביעות שדנה השופטים ועדת
העי עורכי נגד הצנזור שהגיש

 הוראות עד עכרו כאשר תונים
רגי כמתכונת דנה לא הצנזורה,

 את מתאר בר-און מישפט. של לה
:ה״מישפט״

 ארוחת־צהריים, תוך־כדי התנהל ״הדיון
 והנתבע;ם התובע השופטים, — כשהכל

העיתו אגודת אחד. שולחן אל מסבים —
 והיא האירוח, את עצמה על קיבלה נאים

 בנות ארוחות רבה: בנדיבות זאת עשתה
 עם וקוניאק בצידן יין עם מנות, ארבע
 אין — נוהג לנו קבענו בסופן. הקפה

 בין רק אלא הארוחה בשעת משיחין
 היה התביעה טענות השמעת מועד המנות.
 ואז, הראשונה המנה את שבילינו לאחר
 פנים סמוק בדרך־כלל — הנתבע כאשר
 היה דברי, את להפריך ביקש — מרוגז
 את יביאו ,תחילה אותו: משתיק היו״ר
״,השניה. המנה

 שביעי טור
מצונזר

כ שיר הצנזורה פסלה 1ע51כ-
 ריס■ יעקב וח״כ הראשונה, פעם
הרא כפעם השתמש (מפ״ם.) תין

 לעקוף כדי הכנסת בכמת שונה
הפירסום. איסור את

 אוס-אל- ליד מצערת תקרית ״אירעה
 צד,״ל של פטרול הקטן. במשולש פאחם
 זיתים. חורש לתוך שחמקה בדמות הבחין

 ומשלא לעצור לדמות קרא החיילים אחד
 גופתו נמצאה העצים בין באש. פתח נענה

הכפר. מנערי ערבי, נער של
 המשורר אך איפול, הוטל הפרשה ״על

 לטור בשיר לעקפו ניסה אלתרמן נתן
 ,עניין הכותרת תחת שבדבר שלו השבועי

.,בכך מה של
 שהוא חששתי כי השיר את ״פסלתי

 רוחות לסערת ויגרום לערבית יתורגם
 את שהסברתי לאחר הערביים. בכפרים
 מלערער נמנעו הם דבר לעורכי נימוקי

ההחלטה. על
 ריפתין יעקב ח״כ לידי הגיע ״השיר

 ד,אוב- מצב על בכנסת דיון ובעת (מפ״ם)
 מעל אותו להקריא החל הערבית לוסיה
 (היה הישיבה יו״ר הבין בטרם הדוכן.

 הנעשה את שפרינצק) יוסף הכנסת יו״ר זה
 לקרוא ריפתין הספיק כבר אותו, והפסיק

 איפוא, נכנסו, אלה בתים שני בתים. שני
 אין — החוק פי שעל הכנסת לפרטיכל
 לי היתה שלא כך עליו, חלה הצנזורה

פירסומם.״ את להתיר אלא ברירה

וייצמן מפקד
מדי גדול פה

 העידון זמן הידיעה את העיתון ניסח
הש בפו״ם בדבריו עזר. דברי את שערך
 יותר. הרבה מפולפלים בדימויים עזר תמש
 לוותר המערכת ממזכיר ביקשתי זאת בכל
צה״ל של הטוב שמיו למען הפרסום, על
 או יום כעבור אולם נענה. והעיתון —

 באותו ידיעה הזה העולם הגיש יומיים
רבה. בערמומיות שהוסוותה עניין,

 סיפר הקוסם״ ״שוליית הכותרת תחת
 בטחון״ אנשי של ״אסיפה על השבועון
 ״אירוע אירע יושבה מכבר לא שנערכה

 איש המרכזי, המרצה ביותר״. מזעזע
ה שר של ממקורביו מאוד, ידוע בטחון

 ישראל מדינת כי אמר דיין, משה חקלאות
 לגבולות הגיעה לא באשר לתחת״ ״שווה
 לא ולמה לרצויים. חושב המרצה, שהוא,
 המרצה אשמים. הפוליטיקאים — ? הגיעה
 ומוג־ זקן כעובד־בטל בן־גוריון את הגדיר

 רצועת ואת סיני את הפקיר 1956שב־ לב
 אחד קם לשאלות, העת כשהגיעה עזה...

 סאלאן, (הגנרל סאלאן כי ואמר הנוכחים
 נגד שהתמרדו הצרפתי הצבא מראשי
 ״נדון באלג״ריה) מדיניותו בגלל דה־יגול
 קם ואז דומות.״ התבטאויות בשל למוות
ה אך האסיפה. את בחפזון ונעל היו״ר
 צעירים לדעתו, כי, להבהיר הספיק מרצה

 יכירם שלא סמרטוטים הם השואל כמו
הדברים אמיתיים... אנשי־בטחון בין מקומם

כמבט נחשבים — וזזה העולם סיכם —
דיין... של דעתו את גם אים

 שהיא נרמז לא כולה שבידיעה ׳מאחר
 התיר בצבא, שהתרחש לאירוע מכוונת
 קבע ואז פרסומה. את התורן הצנזור
 בראש זייצמן עזר של תמונה הזה העולם
ב ואילו הידיעה התפרסמה שבו העמוד

 הדפיס לתמונה, ״אליבי״ כעין תחתית,
 וייצמן עזר מדברי קצרה סתמית ציטטה
טיס. קורס לימסיימי ענידת־כנפיים בטכס

 קריאות הוצפתי ואני — פורסם הסיפור
 הבטחון, ומשרד צה״ל אנשי של טלפון
 ניתן כיצד ורוגז: פליאה מלאים כולם

 לא אחד רק אור? לראות אלה לדברים
 :בדבריו נזכרתי ואני וייצמן. עזר :טילפן

!...״ לי איכפת לא יתפרסם, ״...ואם
:אבנרי אורי מעיר
 בה בי היטב, לי זכירה זו פרשה
 לאמר לי מותר האם — היחסים התחילו

וביני. וייצמן בין — הידידות״? ״יחסי
ה את שפירסמנו אחרי מעטים ימים
 של בבריכה וייצמן בעזר נתקלתי דברים

 התחלנו לי• קרא הוא ״השרון״. מלון
 יצחק האלוף במקום הופיע לפתע לשוחח•

 עזר אל ופנה בבגד־ים, הוא גם רביו,
 מספיקות לא ״האם :בולטת במורת־רוח

 מדבר אתה מה ? לך שיש הצרות לך
״איתו !

 בביטול, לאזהרה התייחס כדרכו, עזר,
ב אליו שאבוא קבענו לשוחח. והוספנו

ה עתיד על דיעות ונחליף הימים, אחד
מדינה.

 בקבוק־ויסקי, פתח הוא אליו. באתי
הש את לפניו הרציתי לדבר. והתחלנו

 :ישראל של האמיתי האינטרס על קפתי
 לאיחודו להביא השמי, במרחב להשתלב
הת של חדשים לשיאים להגיע הכלכלי,
 ביחידה מרכזי כחלק ושיגשוג פתחות
מרחבית. כלכלית

ו- התווכחנו, שאל. השיב, שמע, עזר
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