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 בלתי־ השמצה לאחר :העברית בעתונות חסר־תקדים מעשה הארץ עשה שעבר בשבוע

 תשובותיהם את להדפיס במפורש העתון סרב הזה, והעולם המתנדבים שורת על מרוסנת
הציבורי. המוסר של היסוד לכללי מוחלט בניגוד אלה, ציבוריים גופים שני של הענייניות
 סהר יחזקאל המשטרה של הכללי המפקח של למכתביו נרחב מקום בשעתו שהקדיש הארץ,

 הינו שוקן, גרשום שעורכו, העתון, מובהקת. חד־צדדית עמדה בכך נקט הפרשות, אותן על
 היסודיים הכללים פי על זו בפרשה לנקוט לנכון מצא לא הממשלתית, בקואליציה מכובד חבר
והצבורי. העתונאי המוסר של

 לבית״המשפט, בה הטיפול העברת עם זאת בפרשה פרסומיו את להפסיק שהחליט הזה, העולם
 יימנע עתה גם אולם הארץ. של זאת התנהגותו נוכח בעניין, ולדון לחזור זאת בכל נאלץ

 זו בצורה להפריע לא כדי החקירה, בהמשך שנחשפו חדשות, עובדות מפירסום הזה העולם
 סיכום אלא איפוא, אינן, אלה בעמודים המתפרסמות העובדות כל המשפטית. המערכה לניהול

מאמריו. פירסום לפני הארץ כתב לעיני מונח שהיה מה ושל כבר שפורסם מה של
 — עתונם דפי על אותה למצוא יוכלו לא האמת׳ את לדעת המעוניינים הארץ, שקוראי מאחר

: בהארץ פורסם שלא הזה העולם מערכת של מכתבה בזאת להם מוגש
 מראש המונע בסגנון נכתב בדיבה׳ הרצח קרבן :גוריון בן ׳עמוס טבת שבתי של ״מאמרו

 המתווכח פני השחרת כי לזכור חייב היה אחר, עתון מכל יותר הארץ, אתו. להתווכח רצון כל
הארץ, הואשם הלא־רחוק בעבר לו. כסיוע אפילו או ענייני, דיון במקום לבוא יכולה אינה

 מזא״ה ברחוב עומד המערכת שבניין מכך נובעת בטחון בענייני המתונה עמדתו כי כזכור,
 ציבורי וויכוח כל יעבור בה התפתחות בברכה הארץ יקבל האם הגבול. על ולא בתל־אביב

 יכולות מורעל״ ״קולמוס או ״מופקר״ כמו מלים ? אלה מעין לפסים בחיינו מרכזיים עניינים על
 ללכסיקון שייכות דן הארץ. נגד גם אלא הזה, העולם נגד רק לא בעבר, נשמעו וכבר להישמע,

 לא מקוראיו שאיש כהארץ, עיתון של כלל בדרך הרציני לסגנון מאשר יותר ז״ל, הדור של
זה. בנוסח קנטרני לפולמוס נגרר לראותו רוצה היה

 העולם פירסומי על ענייניות השגות כמה גם כלולות היו הנ״ל שבמאמר מאחר כן, פי על ״אף
במאמר. הדברים כסדר כאן עליהן נענה הזה,

 האמת רגיל.״ בשבוע מאשר יותר — טפסים 15.500ב־ הודפס 953 ש״מספר נכון זה ״אין
 בהחלט הרגילה ההדפסה מיכסת היתה וזו טפסים, 19.500ב־ הודפס זה גליון כי היא הפשוטה

 אחר, מעוניין כל או הארץ, סופר בפני להציג מוכנים נהיה אלה, עובדות לאישור תקופה. באותה
 השוק מן אזל זה שגליון זאת, לעומת נכון, הנידונים. לשבועות הנוגעים הדפום חשבונות את
 טבת מר שאב מאיין תמוה בפרשה. גילה שהציבור הרב העניין בגלל הופעתו לאחר וחצי יום
קושי.״ ללא מקבלה היה במקורה, אותה ביקש אילו שלו. והמטעה המוטעה האינפורמציה את

 העולם תשובת השמאלי ובצידם בן־גוריון, עמום על הארץ של ההגנה ממאמרי קטעים להלן
 טבת, שבתי של השני למאמרו תשובות בתוספת הארץ, למערכת במכתב שנוסחו כפי הזה

המכתב. שיגור לאחר שפורסם
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 עם התידדות ההאשמות, ...יתר
מ ?!.כלת הוללות, חיי עבריינים,

 ברמלה שלל ונטילת חינם תנות
 התחסדות על מבוססות ,1948

עוב על מאשר יותר קרתנית...
החוק. והוראות ממש של דות

 טבת, מר שלגבי ויתכן להתזזכח אין ריח ועל טעם על
 קרתניים למתחסדים עניין באמת הוא הנטוש הרכוש שוד

 להגיע קטנים לאנשים לפעמים קשה זה, בעניין בלבד.
 מר כאן שמגלה הגדול, העולם של אופקים רוחב לאותו
 בהמשך באות זה בעניין המפורשות העובדות טבת.

הדברים.
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 על האוסר חוק בישראל אין
 כספם את להשקיע משטרה קציני

ובנ במניות כלכליים, במפעלים
 אך זו ננהיה ניידי״• דלא כסי

 שמנגנון בעוד כי לומר צביעות
כס להשקיע רשאי כולו המדינה

* המשטרה. טל הדבר אסור פו,

 ספק בלי יש הציבורי המוסר מבחינת כי אם נכון.
 המשטרה, לגבי בפרט כזה, חוק של העדרו על להצטער

 בישראל, עסק כל עם במגע לבוא היכולה או במגע הבאה
 מר מצד פנים העמדת אלא זו אין אולם תפקידה. בתוקף

 בן־גוריון מר את האשים מישהו כאילו לטעון טבת
 בן־גוריון מר קיים. שאיננו זה, מעין חוק על בעבירה
 עם עסקית ושותפות חברות יחסי בקיום במפורש הואשם
 לבירור הגיע לא עניינם אשר כעבריינים, החשודים אנשים

 של זכותו עצם לא — לדיון העומד הנושא זהו משפטי.
כספים. להשקיע בן־גוריון מר
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 פרשה מסמיך הזה) (העולם
 תל־אביב עיריית בין שכסוך של

ו זיפזיף לכריית קבוצות לבין
הש נסיון של לפרשה עצמן לבין
פ שתי זיפזיף, כריית של בתה

 יכול לעוות הרצון שרק רשות
 לרמוז וכן הסמכתן, את להצדיק

 כאילו לצדק הגבוה שבית־הדין
 ה־ ענייני על שלילית דעה חיווה

בן־גוריון. עמוס של זיפזיף

 מביא עצמו טבת שמר מאחר מאד, תמוהה האשמה
 בפירוש נאמר בה הזה, העולם מתוך ציטטה מאמרו בגוף
 צור פרשת בין כלשהו ישיר קשר יש אם לדעת שאין
 הובאה הפרשה בן־גוריון. מר של הזיפזיף עסקי לבין

 לצדק, הגבוה בית־הדין של פסק־הדין בגלל בהרחבה
 עסקי מעורבים היו בד, השניה, הפרשה על משהו המלמד
בן־גוריון. מר של הזיפזיף
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 בכל עליה להצטער הראשונים ואנו תמיד, ליפול עלולה באוקטובר ■ב־וו לא זאת תה
מזדרזים היינו זאת. בהזדמנות תיקונה על ולשמוח לב .1951 באוקטובר 21ב־ אלא 1952

תשומת־ את טבת מר העיר אילו בעצמנו, אותה לתקן
 לקבלת במערכת חטוף ביקור שביקר שעה לכך, לבנו

 מצטמצם היה שאז אלא אלה. למאמריו אינפורמציה
 לנו נותר לא מאמרו. את הממלא החומר מסוכן באורח

 מהלוח נלקח בידינו שהיה התאריך כי להוסיף אלא
 היינו — בדיוק שלמה שנה של טעות בו וחלה העברי,

אחת. אות של טעות
 תלים תלי טבת מר בונה זאת טעות שסביב עקא, דא

להשיב, יש אלה נוכח האוויר. מן הקלוטות השערות של
 היכול דבר שום כשלעצמה, המצערת זאת, בטעות אין כי

פרשה. אותה של הכללית התמונה את ביסודה לשנות
 כחצי רק לכורים רשמית הצטרף בן־גוריון מר כי נכון
 ישעיהו מר ושותפו, ידידו אולם זו. פרשה לאחר שנה

 באוזני כך על חזר ואף בפומבי, פעם לא סיפר ירקוני,
 לעסקי שותף היה בן־גוריון מר כי הזה, העולם חוקרי

ב כחוק שפורסם התאריך לפני רב זמן עוד הזיפזיף
רשומות.
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המש את המשטרה כשעצרה
ו ירקוני ישיעהו נכח לא ביחים
 בךגוריון עמוס יכול לא ממילא
 שעת באותה במכוניתו. לשבת
 בדרכו בן־גוריון עמום היה בוקר

המש של הארצי למטה מביתו
טרה.

 מר בטענת אמת אין כי לקבוע מצטער הזה העולם
 במקום, בן־גוריון ומר ירקוני מר נוכחו לא כאילו טבת,

 למכירת המרכז חברי ומאסר המשטרה פעולת בשעת
 מהלכים לתת טבת מר מנסה מדוע ברור לא זיפזיף.
 חוקרי בפני אישר עצמו ירקוני שמר בעוד זאת, לגירסה
 במקום נכחו בן־גוריון מר וגם הוא גם כי הזה העולם
 עם המסוכסכים המרכז, חברי נגד המשטרה פעולת בשעת
כורים.

 מחשבת מלאכת הוא טבת מר של האחרון משפטו
 טבת מר אין צניעותו, שברוב מה והעלמה. סישטוש של

 (באותו בן־גוריון מר של מביתו הדרך כי הוא מציין,
מולי בתל־אביב המשטרה מטה אל ליגום) זזילת :זמן
 מקום, מכל כורים. חברת של הזיפזיף מכרות פני על כה

 נעצר בוקר באותו כי היא עליה לערער שאין עובדה
המ שבמקום בתחנת־הביניים זו, בדרכו בן־גוריון, מר

כלשהו. באיחור במטה הרגילה לעבודתו והגיע הומה,
 (בסכסוך התערבה המשטרה

 לבין זיפזיף למכירת המרכז בין
 של דין פסק לבצע כדי כורים)

 התערבה המשטרה יחיד... בורר
 הבוררות. מסקנות את לאכוף כדי

 שעל קבע לצדק הגבוה בית־הדין
 מבית■ הוראה לקבל המשטרה

מסק לאכוף כדי מוסמך משפט
בוררות. של נות

 דמות את למעט טבת מר מנסה מדוע כלל מובן לא
 לצדק הגבוה בית־הדין על־ידי שהוצא תנאי על הצו
 מה של עניין זהו תיאורו, לסי זה. בעניין המשטרה נגד

 בית־הדין זה בעניין אמר מה נשמע הבה כביכול. בכך,
 סמכות או כוח איזה ״בתוקף :בעצמו לצדק הגבוה
 ביצוע משום בהם שיש צעדים לנקוט משטרה יכולה

 פסקי־דין, ביצוע למטרת י הצדדים אחד לטובת פסק־דין
 לפועל׳ ההוצאה משרד והוא מיוחד, מנגנון בחוק נקבע

 לא שלהם... הביקורת ותחת בתי־המשפט על־יד הפועל
ול לדרכים שכתחליף לכך חוקית אסמכתא כל מצאנו

 בלי להעמיד, המשטרה רשאית בחוק, הקבועות תרופות
 את לפועל, ההוצאה וממשרד המשפט מבית לכך פקודה

 מאמץ כל יבורך המעוניין... הצד לשרות שלה המנגנון
 אומרת זאת אין אבל עבירות, למנוע המשטרה מצד

 לעבירה... גורמים ליצור ידיה בעצם יכולה שהמשטרה
״כאן שקרה מה בדיוק זהו ! 

עצימה. בעד מדברת הנוסחאות שתי השוזאת

ך '7777777777777777777. רי א ת ה ה ^ ל מ '77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777< ה

 954, במספר מעוות הזה העולם
קול את לחדד כדי מכריע תאריך

 משטרת מוות... לפגיעת מוסו
 בין בסכסוך שהתערבה כפר־סבא

עש־ אחרים, זיפזיף וכורי כורים

 אחת. מצערת טעות תיקון על טבת למר להודות עלינו
 חברת שבין בסיכסוך המשטרה התערבות כי היא עובדה
 שהוא כפי אירעה, זיפזיף למכירת המרכז לבין כורים
 באוקטובר 11ב־ ולא 1951 לאוקטובר 21ב־ בצדק, מתקן
המאמרים, בסידרת היחידה שהיא זו, מעין טעות .1952
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ה את ישרוף כי איים המרכז
לעז פנתה זו כורים... של מחפר

 כפר־סבא ותחנת המשטרה, רת
 אם להוכיח כדי במכרה ביקרה
ולרכוש. לסדר סכנה נשקפת

 פעולת של האמיתי הרקע מן לגמרי מתעלם טבת מר
 זכיון ניתן כורים לחברת כי היא, עובדה המשטרה.

 ומשום לתל־אביב יותר סמוך בשטח זיפזיף לכריית
 סירבו שלמרכז בעוד יותר, רבות הכנסות מבטיח גם כך

 זאת שביקש למרות שטח, באותו לכרייה רשיון לתת
והתער הסיכסוך, פרץ זה רקע על יותר. מוקדם במועד
 שיגר־ כפעולה להחשב יכולה אינה המשטרה של בותה
 גם אותה. לתאר מנסה טבת שמר כפי בהחלט, תית

 בלתי־חשוב מסחרי סיכסוך לכל לא רגיל. איננו היקפה
ל שוטרים עשרות להפריש אפשרות המשטרה רואה

פעולה.
 צור, וחברת המרכז של בםיכםוך כי להדגיש יש כאן

 להתערב שלא המשטרה הוזהרה לכן, קודם שהוזכר
 מכאן מבית־המשפט. פקודה ללא אלה מעין בסיכסוכים

 בכל כולה. ליריעה צור פרשת של שייכותה מתבררת
 — דומה פעולה על לחזור המשטרה היססה לא זאת

בן־גוריון. מר של לידידו ישירות השייך בעסק והפעם

ה ה מ ? ז תן י י ו ל

 לתחומי מחוץ ״לוייתך למושג מדוייקת הגדרה אין כיום כורים שותפי שמונה בין
 היו כורים חברי בין כי היא׳ עובדה אולם הזואולוגיה. לא ומעולם אחד, לווייתן אף אין
ל״י. אלפי מאות להרבה מגיע שהונם אנשים וישנם כזה. בה היה


