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 בדיוק, שנד! 25 לפני השפיע יאור שראה הזה״, ״העולם גליון
 דיווחה הכתבה■ לפטרה״. ב״דרד־הדמיס שלו ככתכת־השער עסק

 כן־דויד מנחם פרגאי, רם גלעד, דן של האחרונים ימיהם על
 את שעזבו אתרי בדואים, עם בקרב שנהרגו שילבסקי, וקלמן
 (פטרה). לסלע־אדום להגיע במטרה לירדן ונכנסו ישראל גבול

 הדש אמצעי — ״רעב הכותרת תחת עבודה, כענייני כתבה
 בחיפה, בבתי־הזיקוק פועלים 12 תיארה ?״ לכיטחון־המדינה

 ביטחון־ את מסכנים הם כי כטענה הודעות־פיטורין שקיבלו
המדינה.

 בלי ״צבא הכותרת תחת הביא אבנרי, אורי השבועון, עורף
 תיאר הוא הפעם .1957ב־ אירופה על מדיווחיו אחד עוד שיפשוף״

הגרמני. הצכא של תחייתו את
לפטרה. כדרכו שנפל גלעד, דן :הגליון כשער

27.3.1957 :תאריך

העם
והדר ה הטירוף

 הקריב העם אשר צמא־דם, אל־כנעני כמו
 מיזבחו, על הנוער בכירי את שנה כל לו

 לערבה מעבר השגיא סלע־אדום מתנשא
ה הסלע תובע שנה כל במעט מזרחה.
 טובי — שלו קורבן־החיים את אדמדם
 הנהדר בטירוף הנגועים הישראלי, הנוער

 מנגד נפשם את משליכים הסיירות, של
האסורים. בפלאותיו לחזות כדי

הסיי גם יכלו האחרונה השגה במשך
 תיאבון את לספק ביותר הנלהבים רים

 שבועות כמה במשך במרחבים. רגליהם
 מידבר חולות את צעירים חבורות מדדו
 סנטה־קתרינה ממינזר הריו, סלעי ואת סיגי
 מעמד גם אולם פורט-סעיד. למבואות ועד

 אהבת- את להקהות היה יכול לא הר־סיני
לפטרה. הנוראה הבראשית
 אינו הגיוני נימוק שום פצצות. ־פתיל

 מעבר מסעי־ההרפתקות את להצדיק יכול
 ראשון ניצוץ אלה שימשו פעם לא לגבול.
 שרשרת־הפצ- את המפוצץ פתיל, להצתת

 ותגמול־נגדי. תגמול של המחוברות צות
 במסעות שיש עד גדול, כה הוא הסיכון

 אינה והתאבדות התאבדות. של יסוד אלה
 אדם של דעתו על להתקבל לעולם יכולה

נורמלי.
 חללי־ ארבעת של קיברותיהם על אולם

 נוגות מחשבות מתעוררות האחרונים פטרה
 מתוכו המעמיד הזה, הדור כי יותר, עוד

מסו למסעי־הרפתקות נהדרים כה אנשים
 למילוי אנשים להוליד מסוגל אינו כנים,

יותר. חיוביים תפקידים
 ומישפט קסטגר רצח פרשת סיני, נסיגת

 את חיוור באור חושפים בן־גוריון, עמוס
 את לנקות הצעיר הדור של חוסר-יכולתו

 הדור, חדשה. רוח בו ולהפיח הלאומי ביתו
 למען למות עת בכל מוכנים בניו אשר

 בשום מסוגל אינו קטן, או גדול אידיאל
טעם. של לחיים בסיס לעצמו ליצור פנים

בוז *ח• ביז !ה
 על אלה בימים המרחף הנורא, הפחד

 בישראל, חשובות כלכליות חברות מנהלי
 הצעתו לפי כי רווחים. מפני הפחד הוא

 תיאלץ אשכול, לוי שר־האוצר, של החדשה
 שתרוויח, לירה מכל לשלם, חברה כל

 שאין מכיוון פרוטה. 540 של בסכום מיסים
כל מס לשלם חשק נורמאלי אדם לשום

 הגאונים ממיטב כמה שוברים גבוה, בך
 להגדיל כיצד ראשם את בארץ הכלכליים

 את שתקטין בצורה חברותיהם הוצאות את
י במאזן. שיתגלה הרישמי הרווח
יצ בנכסים מבורכים פחות אנשים גם
 לרדת יעמיקו ידי-המדינה כי לסבול, טרכו

 יצטרך ל״י, 400 המרוויח רווק, לכיסיהם.
 בעל נשוי, אדם לשנה. ל״י 1237 לשלם

 יצטרך ל״י, 400 של חודשית משכורת
לשנה. ל״י 1082 לשלם

 שהכנסותיהם אותם יחיו ביותר אומללים
 גובי-המי- לעיני (וגלויות גבוהות כל־כך
 מס פרוטה 725 לשלם שיצטרכו עד סיס),

שירוויחו. נוספת לירה כל על
 הישראלי משלם־המיסים יין. ללא כאב

 הנשף למחרת המתעורר לאדם עתה דומה
 שתה שלא למרות מכאב, מתפוצץ כשראשו

 נכנעה ישראל במסיבה. אחת מרה טיפה
עליה. הוטלו לא סנקציות שום לאו״ם,

 הממשלה במיפקד. החדש הגרמני חיל־השיריון חיילי!סאטחס*
 בקובע־פלדה חייליה את לצייד הקפידה מנית גד המערב־

לאימונים. רק משנוש מעיל־הרוח הוורמאכט. של המפורסמים לקובעי־הפלדה דומה שאינו

המחיר. את לשלם עליה זאת בכל אולם
 15 רק תכנים הישירים המיסים הגדלת

המקוות: ההכנסות שאר ל״י. מיליון
 20 :מוצרי־מותרות מחירי העלאת •1

מיליון.
חיו למיצרכים הסובסידיות ביטול :•

מיליון. 20 ניים:
 5 בעלי-ינכסים: על חדש מס־רכוש 0!

וחצי. מיליון
 צודקת הנראית הישנה, התיאוריה לפי
 הכנסת על רק מיסים להטיל יש מאוד,
 גבוה מס משלם יותר המרוויח כי אדם,
 תיאוריה זוהי קרובות לעתים אך יותר.

 קלי כן ההכנסה, שגדלה ככל כי כוזבת,
 חמור האמיתי הנזק אולם להעלימה. יותר
 את מפתה ההכנסה על המם יותר: עוד

 במסווה כספיו, כל את מיד לבזבז המרוויח
 אותו ממריץ ואינו עסקיות, הוצאות של

 וצבירת-הון השקעתם לשם כספים לחסוך
יוצר.
 רבים מודרניים כלכלנים מעדיפים לכן

 ההוצאות. על מם ההפוכה: השיטה את
 לו כדאי ולא כספים, מרוויח אדם אם

 לחסכם נוטה הוא המיסים, בגלל להוציאם
למשק. המועילים במפעלים ולהשקיעם

 את מכוונת בישראל המיסים התפתחות
ה מתנוססת מעליה אחרת. לדרך האזרח

 את בזבז הכנסותיך, את העלם סיסמה:
כספך.

קאסם כפר
ת11רא!ש הפצצה

הקרב התחיל בטרם עוד התפוצצה הפצצה

 ממקומו קם קריצ׳מן מקס עורך־הדין עצמו.
 פרשת־האשמה. הקראת את לעכב וביקש

 ד,לוי, בנימין אלוף־משנה בית־הדין, אב
 היתד, קריצ׳מן של הודעתו לבקשה. נענה

 על מוסמכים, ממקורות לו, נודע קצרה:
 ה־ בין קצר זמן לפני שהתקיימה שיחה

 השופט ובין דיין, משה רב־אלוף הרמטכ״ל,
מע קריצ׳מן, טען כזו, שיחה עצמו. ד,לוי
 פגישה השופט. של כשרותו את בספק מידה
 חשש להצדיק יכולה התקיימה, אם כזו,
משוא־סנים. של

 בית־ את הממה קריצ׳מן של הודעתו
 ושאל מישקפיו את הוריד ד,לוי המישפט.

 מה להם יש אם האחרים הפרקליטים את
 פרקליט- קריצ׳מן. של הודעתו על להוסיף

 סגךאלוף, מדי לבוש גילון, קולין המדינה,
 שיחה נתקיימה אם להוכיח ״הדרך אמר:

 הרמטכ״ל את להביא היא בה נאמר ומה
 לדעתו הצטרף קריצ׳מן לבית־המישפט.״

 בהתאם החליט ובית־המישפט גילון, של
לבקשה.

 התחילה בינתיים, ספרותיות. .מליצות
 הקהל פרשת־האשמה. בהקראת התביעה

 הירושלמי, הצבאי המחנה בצריף שהצטופף
 מדים. של חאקי בגוונו: אחיד כמעט היה

 במקום שנכח הערבי הכפר מתושבי היחידי
 משום שישב סרסור, ודיע המוכתאר, היה
במיסדרון. מה

 פרק- אותה שכינה כפי פדשודהתביעה,
ה נאום־התביעה, תחת באה ליט-המדינה,

 מישפט. כל של בפתיחתו בדרך-כלל נישא
 דרום- במיבטא נאומו את הקריא גילון

 בהצלחה משתדל כשהוא מובהק, אפריקאי
 שהוגנבו הספרותיות המליצות על להתגבר

המובן. הנאום של ופסוק פסוק לכל
מח כתם הוא בכפר־קאסם נעשה ״אשר

במעשה אין וצבאו. העם גאון על פיר

 כדי בו והיה הסבר, או צידוק זה איום
כולו.״ סיני מיבצע הצלחת את לסכן

 הזוועה ממעשי אחד על גילון סיפר
 רתומה עגלה התקרבה ״לנפר :שנעשו
 צעדו לידם הקטנה. ובתו איש ובד, לפרד,

 את עצרו אבשי־ד,חוליה וילד. אנשים שני
מפ שבתו להם אמר בעל־העגלה העגלה.

 ואז מרחוק, שנשמעו־ היריות מפני חדת
 לכפר. ולד,סיעה בעגלה לקחתה לילד הרשו

 שלושת על אש ניתכה מכן לאחר מיד
נהרגו.״ מהם ושניים הנותרים,
 אחד כל של חלקו את לתאר בעברו

הס ליל־הזוועות, במעשי מהנאשמים ואחד
 ביותר החמורים המעשים כי גילון ביר

 גבריאל ראשון מפקח של שיכמו על נפלו
 לכפר. שנשלחה המחלקה מפקד דהאן,
 שלושה הרג גילון, האשים עצמו, דהאן

 לכפר. שהגיעה גדולה קבוצה מתוך גברים
 שבקבוצה והילדים הנשים את לשחרר הורה

הכפר. אל (לשלחם
 ההגנה נקודת מראש. זמם טלינקי

 : החו־ שאלת הדעות, לכל תהיה, המרכזית
ה לנאשמים. שניתנה הפקודה של קיות

 ״ אלה כי ״טוענת גילון: הודיע תביעה,
 אשמים המתוארות, בנסיבות והרגו שירו
 פקודות אלה היו תחילה. בכוונה ברצח

 אחד דין כי נוכיח ואנו בלתי־חוקיות,
אותן.״ ולמבצעים אלה פקודות לנותן

 להתגלות העתידים ההוכחה, מצירי כמה
בתו — עדי־התביעה 35 של בעדויותיהם

 וקציני עדי־ראייה הנרצחים, קרובי כם
 שניתנה הפקודות״ ״קבוצת :בכירים צד,״ל

 מלינקי, שמואל מחוזי מפקח סגן על־ידי
 בניגוד כמקובל. שלא ניתנה הגדוד, מפקד

 ניתנו שבה לישיבה הוזמנו הצבא, לתקנות
 רוצה בכך המחלקות. מפקדי גם הפקודות
 הרצח את זמם מלינקי כי להוכיח התביעה
מראש.

 לבית־ סיפר גילון אחרת: צפויה הוכחה
 בישיבה שאל הקצינים אחד כי המישפט

ה בתושבי־הכפר לעשות מה מלינקי את
 מלינקי, של תשובתו לבתיהם. חוזרים
 מפירי כדין אלה של ״דינם גילו[: לדברי
״העוצר !

 בעל בריא גבר עצמו, מלינקי שמואל
 חייך כהות, משקפיים ומרכיב אדמוני שער

 המתארים המישפטים אל גילון כשהגיע
 לוויצקי, אשר פרקליטו, ברצח. חלקו את

 כי ספק היה לא פחות. לא מרוצה עראה
 ליל- את תיכנן מי משלה גירסה להגנה

הנוראה. הפקודה את שפקד ומיהו הזוועות
 רב־ עדי־ההגנה, ראשון השבוע כשהוזמן

 להעיד דוכךהעדים אל דיין, משה אלוף
 התאמתה בית־הדין, אב עם שיחתו תוכן על

 המיש- לאחד יהפוך המישפט כי ההשערה
בתולדות־המדינה. ביותר הגדולים פטים

אנשים
ה הקדיש שעבר שבשבוע אחרי י•

 לראש־ שערו את טייס האמריקאי שבועון
התפר כן־גוריון, דויד ישראל, ממשלת

 של מיכתבו שבועון באותו השבוע סם
 לבן־גוריון המשותף מה המסביר קורא

 בני- את הוציאו שניהם רבנו: ולמשה
ממצריים. ישראל

ב שלונפקי, אברהם המשורר •
 מזרח-אירופית ממדינה לדיפלומט הסבירו

 ולא ״לחיים!״ כוסו את מרים הוא מדוע
 ״אומות־העולם מארחו: כמו ״לבריאות!״

 היהודים, אנו, ואילו לבריאותן רק דואגות
 לחיות, — לבריאות קודמת דאגה לנו יש

לרקיע!״ מתחת להימחות ולא
7 * ^




