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השארות לעמוס בן־גוויון
בשבוע שעבר נולדה צורה חדשה שד מק־קארתיזם במדינת ישראל.
עמום בן־גוריון ,שתבע את שורת־המתנדבים לדין בעוון הוצאת שם
רע ,הגיש לנתבעים שאלון של כמה מאות שאלות ,שלא היה להן שום
קשר עם העניניס העומדים לדיון.
מטרתן הבולטת לעין שד שאלות אלה היתה להניח מסד של סרחון,
להסיח את הדעת מן הענינים האמיתיים העומדים לדיון :ההאשמות
המפורשות שהוטחו כפני עמוס בן־גוריון .שאלה לדוגמה  :״מה דעתך
• האם נכון הדבר שהנן נתין בריטי ז
• האם נכון הדבר שבתוקף נתינותך הבריטית הנך חייב
נאמנות להוד מלכותה מלכת בריטניה הגדולה י
• האם מוכר לך מר אברהם זלינגר ,ראש אגף החקירות
במשטרה ?
• האם נכון הדבר שהוא עולה עליך בהתנהגותו ובמופת
האישי שהוא משמש לפיקודיו ?
• האם מוכר לך מר אהרן סלע ,מפקד מחוז הגליל
במשטרת ישראל?
• האם נכון הדבר שהוא עולה עליך בהתנהגותו ובמופת
האישי שהוא משמש לפיקודיו ז
• האם מוכר לך מר יהודה פראג ,רמ״ח במשטרת
ישראל ?
• האם נכון הדבר שהוא עולה עליך בהתנהגותו ובמופת
האישי שהוא משמש לפיקודיו ?
• האם נכון שאתה זכית בתפקיד זה ,אף על פי ששלושה
קצינים אלה ,ורבים אחרים ,עולים עליך בהשכלתם ,בהכש
רתם המקצועית ,בסגולותיהם האישיות ,בהתנהגותם החבר
תית וכמופת האישי שהם משמשים לפקודיהם ?
• בתוקף מה זכית ,איפוא בתפקידך הנוכחי במשטרה ?
★ ★ ★
• האם נכון הדבר שמר סהר ,המפקח הכללי של המש
טרה ,טילפן מתל־אביב לפריז אל מר ליגום כדי לקבל את
הסכמתו ,כי תתגורר בחוילחו של האחרון י
• האם נכון הדבר ,שבאותה שיחה טלפונית ביקש מר
סהר את הדירה לא עבורך כסגן המפקח הכללי ,אלא עבורך
כבנו של ראש הממשלה ?
• האם נכון הדבר ,שמר ליגום הנ״ל היה מוכן להעמיד
לרשותך בשעתו סך של — 40.000.ל״י מכספו ,על מנת
שתתחיל בעסקים י
• כמה שעות בשבוע הנך מקדיש לאחרונה לטיפול ב
תביעה שהגשת נגד חברי שורת המתנדבים ז
• האם ידוע לך ,כי במקרים מקבילים ,בעולם הנאור ,הת
פטרו נושאי תפקידים ,מתפקידיהם ,לפחות עד לסיום משפטם י
• האם הנך טבור ,שגם עליך היה לעשות כן ?
• כמר ,קציני משטרה מועסקים על ידך בקשר למשפט ?
• האם נכון הדבר ,שבין הקצינים המועסקים בחקירות
בקשר למשפט זה או בקשר לשורת המתנדבים נמנים הופ־
שטטר ,ראש הענף הפלילי במטה הארצי ,הקצין קנר ,שותפך
וסגן מפקד משטרת תל־אביב ,והקצין ורדי מהמחלקה הכל
כלית במטה הארצי י
• האם נכון הדבר שקבלת אינפורמציות שונות לצורך
ניהול המשפט הנוכחי משירות הבטחון )ש .ב? (.
• מאילו שירותים חשאיים נוספים הנך מקבל אינפור
מציות לצורך ניהול המשפט י
• כמה מכשירי האזנה חשאיים מופעלים לצורך קבלת
אינפורמציות על־ידך או עבורך בניהול המשפט ?
על כמה קדרים טלפוניים נקבעה האזנה חשאית לצורך
ניהול המשפט על־ידך ?
• האם נכון הדבר ,שגם ראש שירות הבטחון שותף
בהחיעצויות בקשר למשפטן הפרטי הנוכחי ?
• האם נכון הדבר שכל הפעילות הזאת ,הנזכרת לעיל,
נעשית על חשבונו של משלם המטיס הישראלי ?
• מה הן ההוצאות הכלליות שלך במשפט זה ,לרבות
מסי משפט שכר טירחת עו״ד ויתר ההוצאות הקשורות
בכך?
• מי מכסה את ההוצאות הללו ?
• האם נכון הדבר ,שהן מכוסות ע״י מר ישעיהו ירקוני ?
* ¥ ¥
• כמה פעמים תוך ארבע השנים האחרונות ,בילית ב
בארים בחברת אנשים מן העולם התחתון ?
 9האם מסכים אתה שבילוי תדיר במועדוני לילה עם
אנשים החשודים כעבריינים או עם אנשים הידועים כאנשי
העולם התחתון מכתים את מדי משטרת ישראל ?
• האם ידוע לך שהתרועעות שלא לצורך עם אנשים ה־
ידועים כעבריינים מהודה עבירה על תקנות המשמעת של
משטרת ישראל ?

חעולס חזח *62

על דמותו של עורך ״העולם הזה״? מוכיחה את מהותן של השאלות.
בשאלון זה ביקש בן־גוריון ,כין השאר ,לצייר דחליל של תנועה
פוליטית חדשה וחשאית ,המורכבת משורת־המתנדבים ,״העולם הזה׳/
אליעזר ליבנה וכמה אישים נוספים ,המתכוונת כביכול להפיל את
המשטר כארץ .למעלה ממאה שאלות הוקדשו לטענה מגוחכת זו.
השבוע הגישה שורת־המתנדבים שאלון של  400שאלות משדה ,הנוגעות
לאופיו ,מעשיו ומעמדו שד עמוס כן־גוריון .להלן במה מן השאלות :

• האם לפי המושגים שלך ,קיים מוסר אחד לקצינים
רגילים ,סמלים ושוטרים ,ומוסר אחר עבורך ?
• האם נכון שהאיש המכונה ״שיקר,לי׳׳ הוא בעל מו
עדוני קלפים ?
• האם נכון ,שכתוצאה מפטירת הלחי שסטר לך שיקר,לי
אירעו בבאר חילופי מכות ושבירת רהיטים ?
• האם נכון הדבר ,שאחת מן השערוריות שנסתיימו
בשבירת כלים ,ושבה היית מעורב ,היתר ,באטום בר ,תל־
אביב ?
• האם נכון הדבר ,שאתה והקצין שפי ביליתם בבאר
הירש השחור בכפר שמריהו בחברת אנשים מסוימים ,ביניהם
אנשים הידועים למשטרה כמבריחים ?
• האם נכון הדבר ,שעבור הארוחה והמשקה בסעודה
הנזכרת שילם אחד הנוכחים שהיה ידוע במשטרה כמבריח
רב־היקף ?
• האם נכון הדבר ,שבאותה תקופה עצמה ,שאתה ,מר
שפי ,מר ירקוני והאנשים הידועים למשטרה כמבריחים,
סעדתם בצודתא מן השוק השחור בסכומים של מאות ל״י
בערב אחד ,היתד ,המשטרה אוסרת ומעמידה לדין אזרחים
שנתפסו עם עוף או מספר ביצים?
• האם נכון הדבר ,שאותה סעודה בכפר שמריהו ,המתו
ארת בשאלות הקודמות ,נערכה כדי לחוג את סיומה המוצלח
של עיסקה בלתי חוקית ?
¥

¥

¥

• האם ידועה לך הגדרת ״שוחד״ בהתאם לחוק לתקנון
דיני עונשין )עבירות שוחד — שנת .(1952
• האם קבלת אי פעם שוחד או שלמונים מאז היותך
קצין במשטרת ישראל ?
• פרט .מה עשית בכל אחת ואחת מן המתנות שקבלת
מאז היותך קצין במשטרת ישראל ?
• האם נכון שהקצין שטיינברג נשלח על ידך לאיים
על משפחת סברדלוב בקשר לסכסוך דירה שפרץ בינך ל
ביניהם ?
★ ★ ★
1

• האם נכון הדבר ,שבקשר למשפט המתנהל בינך לבין
ארבעה חברי שורת המתנדבים הראית למר שבתי טבת ,סופר
הארץ ,תיקים ו/או יומנים משטרתיים ז
• האם נכון הדבר ,שהיה ידוע לך שמר טבת מקבל את
התיקים ו/או היומנים המשטרתיים לשם הכנת סידרת מאמ
רים ?
• האם נכון הדבר שהיה ידוע לך כי סידרת המאמרים
של מר שבתי טבת תדון בענינים שבית המשפט ניתבקש על
ידך להכריע בהם ?
• האם נכון הדבר ,שהפעולות המתוארות בשתי השאלות
הקודמות מהוזת בזיון בית המשפט ?
• האם נכון הדבר ,שסייעת ,איפוא ,ועשית פעולות
הכנה לביצועה של העבירה הפלילית של בזיון בית המשפט ז
★

★

★

• מי הוא מר מנטש ?
• האם נכון הדבר שמר מנטש ידוע בכינוי ,המלך של
יפו״ ?
• האם לך ולמר מנטש יש עסקים משותפים ,ואם כן ?
מה הם ?
• האם הנך מכיר את מר ליגום ?
• מי הציג את מר ליגום בפניך ?
• האם שוחחת עם מר ליגום במישרין בקשר לשמוש
בחוילתו ?
• האם התגוררת בחוילתו של מר ליגום ?
• אם כן לכמה זמן התגוררת בחוילתו של מר ליגום
)פרט תאריכים( ?
• האם שילמת מסים לרשות המקומית שהגיעו בתקופה
שהתגוררת בחוילתו של מר ליגום ז
• האם שילמת עבור הטפול בגן בעת שהתגוררת ב־
חוילתו של מר ליגום ?
• האם טיב הבניה של חוילחו של מר ליגום חורג מגדר
בניה רגילה כגון בשיכון החיילים המשוחררים ביד אליהו ?

• האם בילית אי פעם בחברת מר ליגום ?
• האם התבטאו בילוייו עם מר ליגום ואחרים גם
בשתיה משותפת של משקאות חריפים ?
• לאיזה צרכים ביקרת בכל אחת מן ההזדמנויות ,בכל
אחד מן המשרדים של פילץ ,ירקוני ,במשרדים בהם נוהלו
עסקי אירסו ובמשרדים בהם נוהלו עסקי פיס ?
★ ★ ★
• האם היה ברשותך מאז מאי  1948ועד היום ריהוט,
כלים ,מכונות ,חפצים או חפצי מותרות כל שהם שנלקחו
מעיר רמלה?
• מאיזה מקום ברמלה נלקחו הריהוט ,הכלים מכונות
חפצים או חפצי מותרות ?
• מי הוביל את הריהוט ,הכלים ,המכונות וחפצים או
חפצי מותרות כלשהם ?
• באיזה דרך הוצאו הריהוט ,הכלים ,חפצים ,מכונות
או חפצי־מותרות כלשהם ממקומם )דרך הדלת ,החלון או
אחרת( ?
• האם היה אי פעם ברשותך רכוש שנלקח מיפו בשנת
 1948או ? 1949
★ ★ ★
• האם הנך שותף בשותפות כורים ?
• האם שותפות כורים נזקקת לרשיונות וזכיונות כל
שהם ז נא לפרט.
האם נתקבלו זכיונות חדשים מיום הצטרפותך לשותפות
כורים ?
• מה היה רכוש השותפות כורים בעת צרופך כשותף ז
• מהו רכוש השותפות כורים מיום צרופך לשותפות עד
היום ?
• מהו הסכום ששלמת עבור חלקך בשותפות כורים ?
• מהו שווי נכסי שותפות כורים עתה ?
• מנין היה לך הסכום ששלמת עבור חלקך בשותפות
כורים ?
• מהי תרומתך לעסקי שותפות כורים ?
• האם נעשתה התערבות המשטרה בקשר לעניני שותפות
כורים לפני צירופך כשותף או לאחר מכן ביזמתו ז
• האם חברת כורים נהנתה אי פעם מהעדפה או פרו
טקציה במשרד ממשלתי כל שהוא?
• האם הגיעה לחברת כורים אינפורמציה סודית כל
שהיא שיש בה משום הבטחת טובת הנאה עיסקית ?
• מי משלם לידך את רוזחיך מכורים ?
• כל כמה זמן משתלמת הכנסתך מכורים ?
• האם נכון הדבר שחברות זיפזיף אחרות הוכרחו לשתף
את כורים בעטקיהן ?
• האם ידוע לך שאחוז רווחי כורים מתוך הדחי המרכז
להובלת זיפיזיף נקבע תוך התחשבות בצורך להקציב לך חלק
מן הרווחים ?
• הידוע לך על מקרים בהם פעלה כורים שלא כחוק
בכרית זיפזיף ז
• האם הוגשו תלונות למשטרה על עבירות של כורים ?
• האם נכון הדבר שמר ישעיהו ירקוני השתמש אי פעם
בשמך בקשר עם שותפות כורים ?
• מה עשית כדי למנוע מראש ניצול לרעה על־יד מישהו,
במישרין או בעקיפין ,של העובדה שאתה שותף בכורים ?
★ ★ ★
• מתי נודע לך לראשונה על דבר פעילות המשטרה ב
קשר לרכישת ציוד מגרמניה לבתי מלון בישראל) ,להלן
עסק אירסו( ז
• האם נודע לך שירקוני היה מעורב ברכישות אלה ?
• האם שוחחת אי פעם עם מר ירקוני על דבר עיסקי
אירסו ?
• האם נעשה הדבר לפני או אחרי התענינות המשטרה
במקרה זה ?
• האם שוחחת אי פעם על דבר פעילות המשטרה בעסק
אירסו עם אדם בשירות משטרת ישראל בתפקיד כל שהוא ?
• סרט באילו הזדמנויות נראית בפומבי עם מר ירקוני
אחרי הערך חקירת המשטרה בפרשת איו סו ?

