״ 14ש1ות־*1שואין איומות!״■
)המשך מעמוד (37
ליותיו במעבדה ,בודק משה את תג
ליותיו הפילוסופיות במעבדת־חייו.
״בבקשה ,תני חשיבות גבוהה לק
ריאת חומר זה .הוא ישפיע לא רק על
עבודתן ,אלא על כל אספקט אחר
בחייך .חומר זה יאפשר לך הבנה ברורה
ושלמה של ישותך בפרט ,ושל הישות
בכלל ,כפי שאמורה הפילוסופיה לע
שות ,למרות שאינה עושה זאת.״ כתב
לי משה אחרי שהבין את הסתירות
בסיינטולוגיה ,וגילה את סאי באבא.
במיכתב אחר כתב לי כי חשיבות
הישגיו האינטלקטואליים והפרקטיים
הם מעבר לכל תיאור.
״את מבינה ,כל מיסתורי הישות
חייבים להיות מובנים בצורה הברורה
מעצמה ,שהיא הכרחית .המובן־מעצמו
אינו הברור מאליו ,אלא מה שאנו
רואים כאמת הכרחית לאחר שהבנו
אותה'.
משה אינו עובד־אלילים ,ואינו אחד

גזבזתרים י בצזרעגז
מארגז האתיופים
נ חו ג ♦ יום־הולדתו ה־ 65של
אלוף מאיר)״זרו״( זורע ,מבכירי
אלופי צה״ל )אלוף־פיקור ,ראש אגף־
המיבצעים ,מארגן צבא אתיופיה בתקר
פתה הקיסרית( ואב שכול משני בנים
שנפלו בקרב .זורע ,יליד עיר־הפוגרר
מים הרוסית קישינב ,הוא חבר קיבוץ
מעגן־מיכאל ,שהיה מיספר חודשים
חבר־כנסת)מטעם ד״ש של ייגאל ידין(,
עד שמאס בתפקיד .הוא העדיף מיש
רות ביצועיות בשירות הציבורי :מנהל
מינהל־מקרקעי־ישראל ועד לאחרונה
שימש כמבקר מערכת־הביטחון.

לוחמת הגיטאות
נ פ ט ר ה ♦ בקיבוץ עין־החורש
שבשרון ,בגיל  ,67רוז׳קה קורצ׳אק,
ממנהיגות המרד הראשון ב־ , 1941ב
ווילנה הליטאית־ .כשהצליחה קור־
צ׳אק ,להגיע ארצה כעבור שלוש שנים
ונתבקשה לדווח בפורום ציבורי על
לחימתם של יהודי הגיטו בעיר ולחימת
הפרטיזנים היהודיים ביערות ,מצא
דויד בן־גוריון לנכון לגנותה על כך
שהיא מדווחת על אירועי־גבורה אלה
בלשון אידיש .לימים העלתה את זיכ
רונותיה בספר להבות באפר.

)הנושך מעשר (38
ראינו מחזה מזעזע .אפרת שכבה
שותתת־דם .היא עדיין היתה בחיים.
מיד הזעקנו אמבולנס ומישטרה ,שה
גיעו למקום תוך דקות ספורות.
בינתיים ניסה חובש ,שביקר אצל אחת
הדיירות ,לטפל בה.״
בלי בכי .כנען נמצא מת בחדר־
המדרגות בבניין סמוך .מיד אחרי שירה
באפרת ,הוא ירה גם בעצמו .שניהם
קבורים בבית־הקברות שבקריית־
שאול .כנען בחלקה הצבאית ,ואפרת
בחלקה האזרחית.
הלווייתו של כנען נערכה יום אחרי
הרצח ,בחשאיות מוחלטת .בצהרי היום
שבו נערכה ההלווייה ,עדיין לא היו
תלויות מודעות־אבל ליד בית הוריו
ברמת־אביב.
הלווייתה של אפרת נערכה למחרת.
רבים הגיעו :חבריה ללימודים בפ
קולטה להנדסה תעשייתית באוני
ברסיטת תל־אביב; חבריה מהתיכון
שלא הצליחו לעכל את מותה; חבריה־
לעבודה של ליאורה ,אמה :אנשי־צבא
ששירתו עם יהושע ,אביה ,במשך שנים
רבות.
שקט כבד שרר ליד הקבר .לא היו

הראשון לציו!
נפטר ♦ ברמת־גן ,בגיל  ,80שמ
חה חינקים ,היהודי הראשון שנדון
למוות על־ידי שילטונות המנדט
הבריטיים בארץ־ישראל ,בעוון הריגת
שיבעה ערבים בפרדס יפואי ,בקיץ
 , 1929שאותם ראה חינקיס אחראים
לרצח ארבעה יהודים זמן־מה קודם לכן.
גזר־דינו של חינקיס ,שהיה בשעת מע
שה שוטר בתפקיד ,הומר ב־ 10שנות־
מאסר עם עבודת־פרך ,מהן ריצה ,עד
שחונן ,שש בלבד .חינקיס ,יליד אוקר
אינה ,שעלה ארצה בגיל  ,18היה במשך
תקופה קצרה פועל־בניין וצבע ,אך עד
מהרה התגייס למישטרה )כשוטר־
תנועה( .הוא גם התפרסם כשחקן־כדו־
רגל בקבוצות תל־אביב הקטנה)אל1בי.
הכוח ,השעל( ולאחר שיחרורו מן
הכלא היה פקיר במיפעל־המים של
עיריית תל-אביב ,סרג׳נט )סמל(
בחטיבה היהודית הלוחמת של הצבא
הבריטי במילחמת־העולם השנייה ועד
לאחרונה נשא בתפקיד הכבוד של
גיזבר ארגון חברי־ההגנה.

נרצחת אפרת רוזן
האמבולנס הגיע בלא רופא

לפני שיבעה חודשים רכשו הוריה
של אפרת עבורה דירה ברחוב יוחנן
הגרי בתל־אביב .אפרת עברה למקום,
וכעבור זמן קצר הכניסה לדירה גם את
חברתה הטובה מבית־ספר־התיכון אלי
אנס ,רונית קאופמן .במשך שלושה חו
דשים הן התגוררו ביחד ,עד שכנען
הגיע בפעם הראשונה לדירתן.
ב־ 17בנובמבר אשתקד ,בשעות
הערב ,בא כנען לדירה ובידו אקדח.
השתיים הצליחו להימלט מהדירה
ונכנסו לדירת שכנים ,שהזעיקו את
המישטרה .זו הגיעה ועצרה את כנען
בדירתן.
למחרת הובא לפני שופט־השלום
בתל־אביב ,ראובן זיו ,ששיחרר את
כנען בתנאי שלא ייצור עימה מגע
במשך חודשיים .נציג המישטרה ,רס״ר
מוטי כרמלי ,ביקש לעוצרו ל־ 15יום,
מחשש שכנען עלול לפגוע באפרת
ובעצמו.
בעיקבות המיקרה עזבה אפרת את
רירתה וחזרה לבית הוריה .עופר הפר
את התחייבותו בבית־המישפט והמשיך
להסתובב בקירבת מקום־מגוריה.
ב־ 15בדצמבר הוא איים עליה
שנית .אפרת התלוננה במישטרה,
וכנען נעצר שוב .הפעם החליט השופט
אהרון כהן לעצרו לחמישה ימים .בתום
זמן זה הוגש כתב־אישום .השופטת חיה
חפץ שיחררה את כנען ,בהסכמת התו
בעת והסניגור ,בתנאי שלא ייצור קשר
עם אפרת.
ב־ 12בינואר נערך הדיון בעניינו.
כנען הודה והביע חרטה על מעשיו.
הדיון הבא נדחה ל־ 8במרס .בינתיים
המשיך כנען להטריד את אפרת ומיש־
פחתה.
ב־ 15בפברואר הובא כנען בשלי
שית לבית־המישפט .השופטת ורדינה
סימון סירבה לבקשת המישטרה לעוצ
רו ל־ 15יום ,ולא שלחה אותו להסתכ
לות פסיכיאטרית .כבר בפעם הראשונה
שנעצר ,החליט השופט ראובן זיו ,לבק
שת המישטרה ,לשלוח את כנען לפסי
כיאטר המחוזי כדי שיחליט האם יש
מקום לשולחו להסתכלות פסיכיאט
רית .זה החליט שאין מקום לאשפז את

חוקר השב״ב
נפטר
ד״ר יהושוע )״שיקו״( רוטג־

♦ בתל־אביב ,בגיל ,78

טלי בריקוד הודי
אחרי הנ 1ח ,חזרה לראנד
משטניה של כת מיסטית זו או אחרת.
משה מתייחס אל חייו כפי שאמן מת
ייחס אל חומר״הגלם ,שממנו הוא יוצר
ביטוי לחוויית־הנצח.
אמו של משה ,סוניה קרוי ,מקרינה
גם היא את חדוות־התגלית שאיפיינו
את משה .הוזהרתי מפניה לפני שהיכר־
תיה ,אך פגשתי באשה נדירה ,המסו
גלת להתעלות מעבר לגבולות האינט
רס ,הנוחיות והפגיעה .אם המבינה את
מסלול־חייו של בנה ,ואת החיפושים
המהווים את מהות־ישותו.
משה לא הפך למה שהפך מפני ש
גודל בצורה לא־נכונה .אך אולי העוב
דה ,שמעולם לא נאסר עליו לשאול
״למה' ,״מדוע' ,״לשם מה' ,גרמה לכך
שכל חייו ישאף לתשובות אבסולו־
טיותי
״אני מתעמק בקשרים שבין הקבלה
לתורתו של קרל יונג .האפשרות של
סינתיזה מחשבתית גלובלית בין פילו
סופיה ,פסיכולוגיה ,מיסטיקה ,פיסיקה
ותראפיה — בסיס מאוחד לכל המד
עים והפעילויות התרבותיות־מחשב־
תיות ,נעשית ברורה יותר ויותר.״

הורי הנרצחת בהלווייה
החברים מיאנו להיפרד מהקבר

׳קליט רוטנשטרייך
גם לטרון  □11רפיח
שטרייך ,מי שהיה במשך  13השנים
האחרונות נשיא מועצת־העיתונות וב
משך  11השנים שלפני כן ראש לישכת
עורכי־הדין .רוטנשטרייך ,יליד פולין,
בנו של ציר הפרלמנט הפולני)הס״ם(,
היה בארץ לאחד הפרקליטים החשובים,
מה שלא מנע את שילטונות המנדט
הבריטיים לכלוא אותו במחנות־המעצר
לטרון ורפיח ,על עמדתו הבכירה באיר־
גון ההגנה .אחרי קום המדינה נתבקש
רוטנשטרייך ,לעיתים קרובות ,למשי
מות ציבוריות ,שהאחרונה בהן היתה
יו״רות הוועדה לחקירת השב״כ.

התפרצויות בכי או זעם .הכל שמרו על
איפוק מכביד ,מלבד סבה ,שהיה קרוב
להתמוטטות.
חברות תמכו ברונית קאופמן ,חבר־
תה־לדירה של אפרת .עם תום ה־
הלווייה ,כשהקהל התפזר ,חזרו חברים
אחדים לקבר הרענן ומיאנו להיפרד.
הפסיכיאטר החליט .סיפור-
האהבה ביניהם התחיל לפני חמש
שנים .כנען ,אז חייל במודיעין ,הכיר
את אפרת באמצעות אחותו ,שהיתה
בת־כיתתה .במשך ארבע שנים הם היו
ביחד ,אך לפני שנה החליטה אפרת
להיפרד.
עזיבתה היתה מכה קשה לעופר.
בהזדמנויות אחדות נהג להציג את
אפרת לפני חבריו כמי שעתידה להיות
אשתו .עור לפני שנפרדו ,איים עליה
שאם תעזוב אותו יאונה לה רע ,והוא גם
יפגע בעצמו .אפרת לא התייחסה לאיו
מיו ברצינות.

כנען .הוא קבע זאת מבלי שבדק אותו,
ומבלי שאף נפגש עימו.
שכנים ושכולים .בתחילת מרם
יצא כנען לשירות־מילואים .הדיון
בעניינו ,שאמור היה להיערך ב־8
במרס ,נדחה ל־ 22בחודש .אולם כנען
לא ידע זאת ,והגיע לחופשה בשל
ההופעה בבית־המישפט.
באותו היום ארב לאפרת ליד דיר
תה ,ברחוב יוחנן הגדי ,בעת שביקרה
את חברתה רונית .בשעה  1.30בלילה
יצאה אפרת מהדירה ,בחשבה שהמונית
שהזמינה הגיעה .ליד חדר־המררגות
המתין לה כנען וירה בה .אחר־כך הלך
לחדר־המדרגות בבית סמוך ,וירה
בעצמו.
הוריה של אפרת גרים ברחוב סמוך
להוריו של כנען ברמת־אביב .מי
שיכלו להיות מחותנים מבכים עכשיו
את מות יקיריהם ,בשנות ה־ 20לחייהם.

ני כבר בדיאטה זה שלושה
 ! > / /חודשים,״ הודיע ורבין מייד עם
פגישתנו.
ההצהרה הביאה אותי לסקור אותו
מכף־רגל ועד ראש :גבר בשל בשנות
ה־ 40לחייו ,שסוד הקסם שלו טמון
דווקא בסירבול כלשהו .הקפה שהכין
לי במו״ידיו קצת נשפך על התחתית,
והפרחים שהביא לי לא נקנו בחנות,
אלא נקטפו על־ידו במיוחד בשדה ,עם
השורשים.
״מאז שהגעתי לכאן)ללישכת ראש־
המועצה( ,לא נעים לי להגיד בכמה
קילוגרמים שמנתי .בכמה? לא נעים לי

ראש־מועצה ורבין
ריאטה ופרחים
להגיד .כל היום יש נאשים )ליקוקים(
וזה ...עכשיו אני בדיאטה.״

 #וקע,, :אני קוובן
שר מיתוס,,
ץ -דלתי ברחובות .אני בן .44
אבא שילב עבודה חקלאית )פר
דסן( עם ביטחון .אני למדתי כלכלה
באוניברסיטת״ירושלים.
מה רציתי לעשות ,כשהייתי קטן?
אני קורבן של מיתוס ,של רקע רוסי.
לפעמים אני מצטער על כך.
למשל ,אבא של אשתי הוא יהלומן.
במשך  20שנים עמדתי בלחצים להיכ
נס לעסק .לאמר שסלדתי מכך — זה
מוגזם ,אבל לא הייתי בנוי לכך נפשית,
על אף היתרונות הברורים מבחינה
כלכלית.
בבית רוסי ,כמו הבית שבו אני
גדלתי ,היה כבוד רב לאנשי־ציבור,
בעיקר לאנשים מתנועת־העבודה .לא
כינו זאת ״עסקנות״ או ״פוליטיקה״ —
קראו לזה ״שליחות״.
במבט לאחור ,אני יודע כיום שתמיד
רציתי לעסוק בפוליטיקה.
רגע־המיפנה בא בעת המשבר במים־
לגת־העבודה פה)ברמת־השרון( .המוע
מד אפריים )״פיחוטק׳ה״( חירם נסוג
ערב סגירת הרשימות ,ובצר להם פנו
אלי.
האם זה נראה לי אז טיבעי? זה נראה
לי טיבעי כיום ,בוודאי! לא יכלו לקבל
החלטה נבונה מזאת!
ידעתי שאבחר .הסקרים היו מאוד
טובים מבחינתי לקראת הסוף.
רגע הבחירה? את אותה תחושת־
ההתרגשות של ״הבוקר שאחרי' אני חי
עד היום.
איך התעוררתי? מי ישן! לא ישנתי
כל הלילה.
מעניין ,עסקנים ,המגיעים אחרי
שעשו דרך שוחקת וארוכה ,מאבדים
מהתמימות ומגיעים עייפים .אני לא
הספקתי לאבד את התמימות או
להתעייף.

• קאו־״וה :״עו״ן
רא חושב ער הכנסת!,,
זה ״ראש־מועצה״? בעצם כל
 / - /מה שניסיתי לדמיין לעצמי — זה
יותר!

