
 אבנר בעצמו, הוא חלקם שאת שים
 אז רבי־חובלים. להיות הסמיך גילעד,

אותו? ולהאשים לחקור יכולים הם
 את לרעת רוצים לא כנראה הם אבל
 החקירה את מעבירים היו אחרת האמת,

מוסמכים. לגורמים
הפרשה, את לכסות יצליחו לא הם

אתן. לא אני כי ״
 הקיבוצים? של לאוניה הגעתי איר
 המשק, היה הזמן כל שלי החלום

 חברה כזאת. כחברה החיים השיתוף,
 המון עם מוסרית חברה היא קיבוצית

 מניחוח להתבשם ניסיתי תמיד יופי.
 חיי־ יש שלהם באוניות הזאת. החברה
קל אין שקט, מסיבות, נהדרים, חברה
רי מוסיקה, יש שח־מת, משחקים לות,

ומפ קטן אי מין בכף, עובדים קודים,
בחו־ תמיד יש תענוג. של יופי, של ליג

אווירה. שעושות רות ף
 לשם. להגיע זמן הרבה נלחמתי

 אנשים אלה ג׳סטה. לי עשו בסר״הכל
יפים.
שדו גיזענית, לא אמיתית, חברה זו
 חברה בני־הארם. בין בשיוויון גלת

 צריכה לא החברה בגיזענות. שלוחמת
מתוכה להקיא צריכה היא להתבייש,

 לפגוע רציתי לא אני לקיבוצים. או
 מצטיירים הרי אנחנו הימאים. בציבור

 ולא מיפלצות לא אנחנו כמיפלצות.
 לא כתם להטיל רצינו לא רוצחים.

 אנשי הישראלים. הימאים כל על צודק
 על צודק לא כתם רצו לא המשקים

המישקית. החברה
 מאחורי מתייצב שמשק כשראינו

 והחברה ושהתק״ם פשע, שעשה אדם
 אמצעי־ לעיתונות. הגענו אז תשתוק,

לדמוק הבסיס זה חופשיים תיקשורת
מדינת־כהנא. נהיה אחרת רטיה.

 אני מה על המיקרה. נגד נלחם אני
 הזאת, לחברה יש פרצוף איזה נלחם?

 כזה? דבר בשביל להילחם צריך אני אם
 פיצויים לקבל כדי נלחם אני מה,

מאתא? מוגדלים
 קבועים. ימאים היו לא המורן על

 כסף קצת להרוויח שרוצים חברה אלה
להפ ובאים הצבא אחרי בשנת־חופש

אחת. לגה
לע שרצו ילדים של ערימה אלה

עו לראות גם אפשר בחו״ל. טיול שות
 ידעו לא הם כסף. קצת להרוויח וגם לם
אסור. ומה מותר מה

הפאו־ האווירה את להביו גם צריך

 כתם נראה האמיה, לדופן מעבר משמאל, 1עלם:1 הראש
 המורד הסמוי, הנוסע של ראשו זהו שחור, 1

למטה. יירד באמת שהוא ומבטיח מעליו הרוכן רב״החובל, על״ידי למים

 החברתית בנורמה עמדו שלא אנשים
שלה.

 אנשים מחזיקה לא אנושית חברה
החב נגד טענה לי אין בקירבה. כאלה

 טובה. לא שהחברה אומר לא אני רה,
 האנשים הם באוניה שעבדו האנשים

 של קבוצה בתוכם והיתה הכי״טובים,
אותן. שיוציאו מיפלצות:

 שלימדו עקרונות על נלחם אני
 הייתי לים, שהגעתי לפני בבית. אותי

בבית־שמש. חבורות־רחוב מדריך
 גילעד אבנר נקמה. מחפש לא אני
 שכל רוצה אני חברתית. מבחינה מחוק
 שיש אלה כל יידעו, שלמעלה אלה
 לה שיש שבחברה שיידעו גיבוי, להם

אליהם. להגיע אפשר חופשית עיתונות
 ופוגע לאנשים פה סותם התק׳׳ם

עי שזו הדמוקרטיה, של באבן-היסוד
חופשית. תונות
האינפור מקורות את חוסמים אם
עי תהיה לא ואם מהעיתונות, מציה

דמוקרטית, ארץ לא זו חופשית, תונות
ונצביע. לקלפי נלך אם אפילו .

 ליברלים יותר אנחנו בבית־שמש
בקיבוצים. מאשר אנשי־חופש ויותר

 את שחוסמת נאורה, כה חברה
 לעיתונות? ילכו שלא שלה האנשים

ולמה? להסתיר להם יש מה
ה של הקיבוץ נחשולים, בקיבוץ

 בחדר־האוכל, גדול פתק תלו קפטן,
העיתו עם לדבר החברים על שאוסר

 אנשים מצורע? זה עיתונאי למה, נות.
חוש בני־אדם לא הם בקיבוץ שחיים

 איזה דעה? להביע זכות להם אין בים?
 הם זו? לחופש מילחמה איזו זה? שיוויון
דעה. להביע להם ומותר רגילים אנשים

 ערימה
0ילד< של

 הקיבוצים שאנשי האמנתי ני ^
 העניין. את לפוצץ לי יעזרו

 כל־כך לקח זה למה אותי שואלים
 בארץ הייתי זמן כמה זמן. הרבה

 אנחנו אנשי־ים, אנחנו לדבר? שיכולתי
 שהייתי פעם כל אבל הזמן. רוב בחוץ

האנשים. עם דיברתי פה,
ל החוצה, זה את להוציא רצינו לא

 בזה שיטפלו חשבנו בהתחלה עיתונות.
למישרד־התחבורה ששייכים אנשים

ו לרב״החובל אוניה. על שיש דלית
 לסרב שרתים. יש הגבוהים לקצינים

 מאשר חמור יותר זה אוניה על פקודה
במישטרה. או בצבא

 יפתח מקיבוץ לאייל קראו השבוע
 ;לא הוא בא. לא והוא בטלוויזיה להופיע

 מדריך הוא אייל להופיע. אישור קיבל
 טילפנתי' בתל־אביב. הקיבוץ מטעם
להד יכול אתה איך לו: ואמרתי אליו
 על להם ולספר בתל״אביב ילדים ריך

 שהוא להם, יגיד הוא מה מידות? טוהר
 עם מה התנועה? טובת בגלל הופיע לא

האדם? טובת
 אבל ונעלה, מוסרי אדם הוא אייל

אותו. הכניע החברתי הלחץ
 ברחובות. בבית־שמש, גדלתי אני
נח עשיתי שאני מה מסויימים בחוגים

 אבל מקובל. לא לדבר להלשנה, שב
 אותי. שיינדו המוסרית, הרמה זו אם
רא פעם לא זו זה. בגלל אסבול אני

 על מילחמה בגלל סובל שאני שונה
 על רצח, על נלחם אני שלי. העקרונות

הל לא זו שלנו. באוניה שבוצע פשע
שנה.

 ממקימי הוא רב־החובל, הזה. הבחור
 שהקימו העילית מאנשי הוא הפל־ים.

בן־ארם. סתם לא זה הימי. הקומנדו את
 לא אני ההפלגה. כל בסדר היה והוא

 יותר קצת בסדר. היה שלא להגיד יכול
בסדר. אבל מהאחרים, קשוח

זאב. של דבריו כאז עד
 השני ביום לטוס אמור היה זאב
 אוניה על ולעלות לאנגליה השבוע
 הוועדה לפני להעיד נקרא הוא אחרת.

ה את לחקור שר־התחבורה שהקים
העבודה. על וויתר פרשה,
הכרו האישיות לסכנות מודע זאב

 לחשוף שעזר בכך שעשה, במעשה כות
אב ישנה כיום המחרידה. הפרשה את

 מאוד וייתכן הימאים. בין חמורה טלה
 אותו להעסיק לא תירוץ יהיה שזה

לכך. מורע הוא בעתיד.
 על שנתיים עוד לעבוד מתכוון הוא

 אולי לחוף, ולרדת כסף לחסוך הים,
ספ תולעת ״אני חנות-ספרים. לפתוח

ה על חושב כאילו אומר, הוא רים,״
 לים אותו יחזירו לא אם אלטרנטיבה

הזוועה. את שחשף על כעונש
■ סרגוסטי ענת

 רזרוה
כושי
כים

ם 4* שפטני ם י קי ל ח אח לגבי רבות בשאלות נ
/ • פלי מבחינה גלעד אבנר רב-החובל של ריותו י
 הוויכוח הסתיים אחת מישפטית בשאלה אד לית׳
 טביעת מאז מסכימים, כולם שנה. 30 לפני כבר

 אנוש של וטישפטו ״מסדה־ הישראלית האוניה
 אגיה כל על חל הישראלי החוק כי שטמפפד,
ישראל. דגל הנושאת

 ליד 1950 בשנת •מסדה" האוניה של טביעתה
 הסעירו ציוותה, אנשי שישה וטביעת איטליה, חופי

 שנתיים רק הצעירה. מדינת־ישראל את בזמנו
 שטמפפר של חלקו נתגלה האוניה טביעת אחרי

 חקירה נערכה ואז האנשים, ששת של בטביעתם
השישה. של הריגתם על לדין הועמד והוא
 אחרי שנתיים רק העובדות נתגלו זה במיקרה גם

 אנשי-צוות של אישיים מניעים בגלל התרחשותו,
 חלק הוחלף באיטליה כי העלתה החקירה אחדים.

 ההחלפה רב־החובל. וגם האוניה של מציוותה גדול
 חיסכון לשם כלכליות. בעיות בשל בעיקר נעשתה
ימי. וידע נסיון חסרי אנשי־צוות הועסקו

 באיטליה לאוניה עלה חדרה, בן שטמפפר,
 של הפלגתה עם מייד ראשון. קצין בתפקיד ושימש
 בצורה עמוסה היא כי תתברר, מהנמל האוניה
 הים, בקרקעית פעמים שלוש נתקלה היא גרועה.

 ורב״החובל צידה, על נטתה לילה, בשעת ולבסוף,
לייצבה. היה יכול לא

 להוריד ציווה הוא הפיקוד. את לקח שטמפפר
 היה שאי־אפשר מאחר סירות־עבודה, שתי לים

מסירות-העבו- באחת בסירות־ההצלה. להשתמש

בו ע שנה 30 דט׳ נ  העליון בית־המישבט הני
 שלא נו■ שימם, סמבות ומדינה יש ים ביב ש\ם
דייו״ וריח ויו ריח המידבו, שם..מישפט יהיה

שטמססר מזוכה
בים נעלמו אנשי־צוות שישה

 בית מפירטי-האישום. אחד כל על לשנת״מאסר
 כי הסניגורים, טענות את קיבל העליון המישפט

 השישה, של למותם הסבר כל היה שלא מאחר
 של מעשיו בין סיבתי קשר למצוא היה אי״אפשר
הנאשם. זוכה לכן מותם. ובין שטמפפר

ח צ גונה נרי ♦ו
ת בעיה ^1 טי שפ מי  הספי- במיקדה העיקרית ה
 הנוסע מת אומנם אם השאלה היא מורן נה $ ?

 כלשה*. הוכחה או ידיעה לאיש אין כך על הסמוי.
 חקירה על״ידי היא היום זאת לברר היחידה הדרך

קרה שבו במקום והרפסודה הים מצב של מדוייקת

 שטמפפר מים. להרקת וכלים משוטים היו לא דה
 הוא לסירות. ולהיכנס למים לקפוץ לצוות הורה
 שהיא דאה כאשר אן הראשונה, לסירה נכנס עצמו

 כשהוא לסיפון, וחזר מתוכה יצא מדי, מלאה
הוראות. לחלק ממשיך

 אנשים עם השניה בסירה לבסוף ירד שטמפפר
 הראשונה. הסירה את וחצי שעה וחיפש נוספים,

 סירתו ואנשי שטמפפר חתרו ואז נמצאה, לא היא
 מבלי צפה, הראשונה הסירה נמצאה למחרת לחוף.

 המסקנה מאדם. ריקה היתה היא אן שהתהפכה.
 ניספו. בתוכה שהיו האנשים ששת כי היתה,

 אן מעולם, נמצאו לא השישה של גופותיהם
 המחוזי בית-המישפט לפני לדין הועמד שטמפפר

 הצוות, אנשי ששת כל של הריגתם באשמת בחיפה
הפושעת. רשלנותו בגלל

והס טענות לשטמפפר היו עובדתית, מבחינה
 טענותיו עיקר אד הזמו׳ באותו להתנהגותו ברים

 בית- של בסמכותו כפרו סניגוריו מישפטיות. היו
 אזרח הוא אפילו אדם, לדון ישראלי מישפט

בלב״ים. שבוצעו בעבירות ישראלי,
 הערכאות. בשתי וכל מכל נדחתה זו טענה

 את חשין זלמן השופט כתב העליון בבית-המישפט
הנח ביותר, והיפים האנושיים מפיסקי־הדין אחד

כתב: הוא היום. עד חשוב לתקדים שב
 כי פומבי בינלאומי במישפט הוא גדול ,כלל

לסמ נתונות בלב״ים, המפליגות אוניות־הסוחר,
 כדי זה מניפות... הן דיגלה שאת המדינה של כותה

 נכון יותר או המידבר. ממישפט הציבור על לשמור
 ההכרח מן ממישפט״הים. - לומר זה במיקרה
 בלב״ים, המפליגות בספינות ומישטר סדר להשליט

 וכל דיין, ולית דין לית שבהם מקומות יהיו לא למען
גבר." דאלים וכל יעשה, בעיניו הישר איש

 ארצות מכל רבים תקדימים צוטטו בפסק-הדין
 אוניה כי חד־משמעית. נקבע בכולם התרבות.

 מדי״ חוקי וכל המדינה, חוק מבחינת צף אי מהווה
האוניה. על גם חלים נת״הדגל

ונידון המחוזי בבית״המישפט הורשע שטמפפר

 זרמים היו לחוף, קרוב זה היה אומנם אס המיקדה.
 עמידה היתה הרפסודה היבשה, לכיוון שמשכו
 - לחוף להגיע כדי ומזון מים די לנוסע והיו במים,

 כי להוכיח אפשרות התביעה בידי תהיה שלא יתכן
 כי יוכח אם אולם מת. אומנם הסמוי הנוסע

 בזרמים מהיבשה, רב במרחק לים הורדה הרפסודה
 נעשתה שמהם הקרשים כי ללב״ים, שמשכו

 כדי זמן די לשייט יכלו ולא מים ספגו הרפסודה
 - מסוכנים כרישים במקום היו וכי לחוף, להגיע

מת. אומנם האיש כי היא הסבירות
 עקרונית. משמעות כיום אין הגופה לאי״מציאת

 רצח, באשמת למאסר־עולם אדם בארץ נידון כבר
 אלה בימים ורק מעולם. נמצאה לא שהגופה למרות
 מחוז מפרקליטות דבוריו פנינה התובעת הגישה

שגו ביטון. אורלי רצח על כתב״אישום תל-אביב
היום. עד נמצאה לא פתה

 עבירה באיזו לקבוע כדי חשובה המוות הוכחת
 שאם מאחר רב״החובל. את להאשים יהיה אפשר

 הסמוי, הנוסע של למותו מספקת סבירות תהיה לא
מוש עבירה הקברניט את להאשים יהיה אי-אפשר

 מיסודות שאחד מכיוון הריגה, או רצח בגון למת
הקורבן. של מותו הוא העבידה

 רב-החובל את להעמיד יהיה אפשר אם לשאלה
 אחרי רק כן גם להשיב אפשר לרצח, נסיון על לדין

 באותו נראו אומנם אם במקום. הנסיבות בירור
 מוות, כדי עד מסוכנות לים ההורדה נסיבות הרגע

 לרצח, בנסיון רב-החובל את להאשים יתכן הדי
 רצה וכמובן המוות תוצאת את צפה שהוא מכיוון

 לים לרדת הנוסע על כפה אשר הוא שהרי בה,
אלה. בנסיבות
 העבירה סעיף שאלת היא כמה פי קשה שאלה

 מאומה. עשו ולא במעשה שראו אנשי״הצוות, נגד
 מרד, בדי עד בהתנגדות, לפתוח עליהם היה האם
 רב־החובלן של בעליל הבלתי״חוקית פקודתו בגלל
 בבואם מייד כד על לדווח חובה עליהם היתה תאם

חד־משמעית. תשובה אין אלה שאלות על ארצהו
■ אלון אילנה
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