
השמש. תחת חדש אין •י
 שהיה הזה העולם היה זה במדור השבוע שיעיין מי

 כותרת־השער את להבין בוודאי יתקשה שנים 25 לפני -
האומה". בשליחות הנודד ״השודד בדיוק: שנים 25 מלפני

 פרשת את מסויימת מבחינה המזכירה פרשה זוהי אבל
 שעבר. בחודש חוטפי־האוטובוס שני של רציחתם

 נשיא״המדינה כיום: הידועים השמות מן כמה בה מעורבים
 חברי טוניק, יצחק מבקר־המדינה הרצוג, חיים

ועוד. היומיים״, העיתונים של ״ועדת־העורכים
 לו השמור בתפקיד הזה, העולם כמובן, בה, ומעורב

 בגלל כביכול שנקשר קשר־השתקה שבירת ומתמיד: מאז
 את להסוות למעשה שבא אר פטריוטיים נימוקים

ופשעיו. השילטון כישלונות

 של הרוזן !
דמלה כלא **

 רמלה בכלא עציר הצליח כאשר נפתחה הפרשה
 מוחזק הוא כי לחברתו והודיע מסר, החוצה להגניב
 כך. על ידע במדינה שאיש מבלי שנה, זה בכלא בחשאי
 בחוגי ידועה דמות קדר, (״מוטל״) מרדכי היה העציר

 המסר, את להגניב הצליח אלמלא ההם. בימים הבוהימה
 בה שיש מבהילה אפשרות — שנים עוד שם מוחזק היה
 לאסור שיש הטוענים לכל למחשבה מזון לספק כדי

״חשודים". של שמותיהם פירסום
זרועות־ על־ידי מחו״ל ארצה הובא קדר כי הסתבר

קדר מרדכי
קשר־ההשתקה! את לשבור

 היו שתושביו הכלא, של סודי באגף והוחזק הביטחון,
 אלמוני עציר גם ישב אגף באותו ״איקס". בשם רק ידועים

 אברי העסק־ביש, פרשת של השלישי״ ״האדם — אחר
זיירנוורג.
 וכך וארץ, שמיים להרעיש התחילה קדר של חברתו
 באגף אדם להעלים אי־אפשר כי השילטונות השתכנעו

 של הידוע סיפרו את שהזכירה בצורה בכלא, חשאי
כריסטו. מונטה של הרוזן דומא־האב, אלכסנדר

 אשר ביטחונית, בבעיה קשור האיש כי ברור היה
 כאשר ואכן, אותה. לגנוז מאוד־מאוד מעוניין מישהו

 ועדת־ כונסה בפרשה, להתעניין התחילה העיתונות
 שהומצא המוסד — היומיים העיתונים של העורכים

 כדי ושר־הביטחון, ראש־הממשלה בן־גוריון, דויד על־ידי
קישרי־השתקה. ולקשור מידע הציבור מן לשלול

 ראש אז הרצוג, חיים האלוף הופיע העורכים לפני
 הפרשה, את יפרסמו לבל העורכים את השביע הוא אמ״ן.
 קהילת־ על נורא אסון להמיט עלול שפירסומה מאחר

 עמדו הזה, היום עצם ועד מאז כדרכם העורכים המודיעין.
 שני רצח בפרשת שעשו כפי בדיוק — ונכנעו דום

חוטפי״האוטובוס.
 הזה העולם לקשר. מחוץ הזה העולם את השאיר זה ״4

 בוועדת־ההשתקה חבר — כיום גם ואינו — אז היה לא
 הצדדים: שני דעת על היתה בחוץ הישארותנו הזאת.
 ואילו השתקה, של בקנוניות חלק לקחת רצינו לא אנחנו
 אויבו את המסויים״ ב״שבועון שראה בן־גוריון, דויד

 זה. לגוף אותנו להכניס שלא העורכים מן תבע העיקרי,
 העיתונים עורכי של ועדה זוהי כך) משום כך(ורק משום

״היומיים״.
 האם הזהז העולם עם ״מה בצדק: שאלו, העורכים אך
 נסכים אנחנו אם הפרשה את לפרסם עליו יאסור הצנזור

אותה?" להשתיק
 אלא כולה, את לאסור אפשרות אין כי השיב אמ״ן ראש -*

 צה״ל שדובר אחרת: הצעה הציע הוא ממנה. חלקים רק
 ראש דעת על ממנו, ויבקש הזה העולם עורך את יזמין
מרצונו. הפרשה את לגנוז אמ״ן,

 כל לפני הובאו כזאת. לפגישה הוזמנתי ואכן,
 היומיים העורכים את ששיכנעו הפטריוטיים, הנימוקים
הפרשה. את לגנוז הנכבדים
 כל את ידעתי אני עליהם: אחד יתרון לי היה אולם

 רב, בנימוס לדובר־צה״ל, הודעתי לכן הפרשה. פרטי
 אותה לפרסם ונשתדל הפרשה, את נגנוז לא שאנחנו

לפרטי־פרטיה. כולה,
 הצנזור מסורסת. אך סנסציונית, כתבה היתה התוצאה

 לארץ קדר הוחזר שבגללה לפרשה התייחסות כל מחק
 לעורר עלינו לאסור היה יכול לא הוא אבל בחשאי. ונעצר

 לגבי האחרון בחודש שעשינו כפי בדיוק — השאלות את
החוטפים. רצח

 הכותרת תחת שהופיעה הגדולה הכתבה במרכז וכר,
 המילים ובה מיסגרת הופיעה לשודד", לאומית ״שליחות

הבאות:
מאשים: הזה ,העולם

 המדינה, ענייני את סיכנה ממשלת־ישראל ,כי
בחוץ־לארץ. בתפקיד קדר מרדכי את בהעסיקה

 חשוד שהוא שולחיו ידעו לקדר, זה תפקיד במסרם ,כי
 זיוף מזויין, שוד רצח, ביניהם ביותר, חמורים בפשעים
מהם. בחלק ושהודה — ועריקה מיסמכים

 על לחפות שולחיו ניסו ארצה קדר החזרת אחרי ,כי
 של לתקופה קדר עצירת על־ידי הפושעת קלות־דעתם

 בזכותו פגיעה ותוך מישפט ללא משנה, למעלה
 כדי עד הפרשה על איפול הטלת ועל־ידי האלמנטרית,

המעצר." עצם העלמת
 את שברנו הכל, לגלות אז יכולנו שלא למרות כך,

הפעם, שעשינו כפי קשר־ההשתקה.

*

 פשעים על לדין קדר הועמד
 התפקיד עליו שהוטל י נ פ ל עוד בהם נחשד שהוא

 השאר: בין בשעתו. הודה גם הוא מהם ושבחלק ה״לאומי",
בעפולה. ושוד־בנק נהג־מונית של רצח

 קדר הפך הפרשה, את פוצץ הזה שהעולם אחרי
 הוא בסיסיות. אנושיות מזכויות ונהנה רגיל, לעציר
 בעיקבותיו טוניק. יצחק עליו הגן שבו במישפט, הועמד
 בסוף שוחרר הוא עונשו. את וריצה ממושך למאסר נשלח
 הרבגונית דמותו לארצות־הברית. והיגר אשה נשא ,1974

רב. זמן במשך וסופרים עיתונאים לרתק המשיכה
 סיכמה )20.5.59( הזה העולם של המקורית הכתבה

כך: הפרשה את
 את שינה שבינתיים שמוטל, המזעזע הדבר קרה ״איך

זו? לשליחות הגיע לקדר, משפחתו שם
 תולדותיו קדר. מוטל את להאשים יהיה ״מגוחך

 מתוך כלקוחים נראים הם בהחלט. ברורים והתפתחותו
 הצעיר פסיכולוגי: בספר הקלאסיים המקרים רשימת
 בעל לממוצע, מעל הגבוהה מנת־השכל בעל הפיקח,

 ללא משפחה, ללא שגרל האישי, והקסם המנהיגות כושר
 בשנותיו אותו שקיפחה בחברה התנקם אהבת־הורים,

 עולם השקפת בטיפוח היתה נקמתו ביותר. הקשות
 שקיבל הפסיכולוגי שהטיפול מובהקת, אנטי־סוציאלית

עליה. להתגבר הצליח לא
 הוא הנכון, בטיפול הנכון ברגע זוכה כזה איש ״אם

 לטובת כשרונותיו את לנצל חשוב, אדם להפוך יכול
 מוטל של במקרהו לחברה. גדולה תרומה לתרום הכלל,
 הבריא כשטרם הבילתי־נכון, ברגע הטיפול הופסק
שלו. הטראגדיה זוהי לגמרי.
 שקיבל על־כך מוטל את להאשים אפשר ״אי

 מטילי את להאשים: מי את יש אולם שליחות־לאומית.
השליחות.

 אין תיקי־המישטרה. כל על חולשת ישראל ״ממשלת
 להתעניין מבלי בשליחויות אנשים מעסיקה היא

 ידוע היה מוטל, על השליחות הוטלה כאשר באישיותם.
 יותר נחשד. עבירות ובאילו ביצע עבירות אילו האיש: מי

 שטיפל מי לכל ברורה היתה ומהותו אופיו תמונת מכן:
 זוהי השליחות. עליו הוטלה אף־על־פי־כן בענייניו.
 אם המדינה. הקמת מאז כדוגמתה היתה שלא שערוריה

 הטלת עצם יסמר פשעיו, פרטי כל יוודעו אי־פעם
 שערות את כזה, איש על האומה בשרות השליחות

הציבור.
 רק לארץ מוטלה של הבאתו אחרי שקרה מה ״כל
 למעלה למשך משפט ללא כליאתו זו. שערוריה מחמיר
 ומניעת משפחתו, מבני כליאתו עצם העלמת תוך משנה,

 זכות שלילת היא ארוכה, תקופה במשך ממנו משפטי סעד
 בחברה לה זכאי מוטל כמו אדם גם אשר יסודית

 אחרי במקרה, רק נודע מוטל של מעצרו דמוקראטית.
 על־דבר תודיע כי בבית־הכלא, שביקרה מכרה, אל שצעק
 לפחות כי החשד מן להימנע אי־אפשר לאשתו. מעצרו

 מפני האחראים פחד היתה זו להתנהגות הסיבות אחת
ברבים." הפושעת קלות־דעתם גילוי
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