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 סהר יחזקאל של האומללה הופעתו אחרי
 השתכנעו בן־גוריון, עמוס של במשפטו

 משטרת של הכללי המפקח כי במדינה רבים
 כמה מטעם פרטי מפקח אלא אינו ישראל

 של שעתו הגיעה לדעתם חוגי־אינטרסים.
 גדול למרחק דו, מתפק להסתלק המפקח

 בדרום־ לשגרירות אולי — האפשר ככל
אמריקה.

 פקיד מאשר להט ביתר זאת חשב לא איש
 ביותר אהוד אינו א ה! שגם אחר, ממשלתי

 חייט לממשלה, המשפטי היועץ הבריות. על
 סהר. של עדותו על־ידי קשר. נפגע כהן,

 מזמן לו גילה מנגנון־החושך אשר סהר, כי
 י<ם הדוק באופן פעולה שיתף כהן שחיים

 בעדותו גולל המשטרה, נגד ם שורת־המתנדב
 על רבים תיקים לסגירת האשמה כל את

כהן. חיים
 חיים שעומד במקום הפורה. הסהר

 בישיבות רוזן. פנווט גם עומד שם כהן,
 וזכללי שהמפקח לדרוש רוזן החל הממשלה

בר ישראל הצטרף זו לדרישה יסולק.
 של וותיק מושבע אוייב שר־הפנים, דה, יר,.

טהר. יחזקאל
 הלחץ מול להתפטר. רצה לא סהר אולם

 עתונאים, במסיבת השבוע קם המתגבר
 ,,כזבים של עשיר ביבול ה פור שהיתר,

התפטרותו. על השמועות את בתוקף והכחיש
 שהורידו אנשים לכמה מדי יותר זה היד,

 עורך יצא ראשי במאמר קולם. את כד, עד
 של מפלגתו בן קן, ש! גרשום ח״כ הארץ,

 המפקח, על חסרת־תקדים בהתקפה רוזן
 רציני גבון, באדם והחלפתו סילוקו את דרש
 הארץ האשים השאר בין שעור־קומה. ובעל

 עמום על להשתלט הצליח שלא סהר את
 מצד רב־משמעות שינוי־עמדה — בן־גוריון

 למהדרין כשר עמוס כי בשעתו שטען ן עת!
בדיבה־. ״רצח של קרבן אלא ואינו
 הנגדית שההתקפה מאד יתכן הגמל. גב

 ;;ת שבור ש הקש את תספק כהן חיים של
 המפקח במקום יבוא זה, במקרה הגמל. גב

 מפא״י. על פחות לא הנאמן אדם הפרטי
מסהר. ;.ודלי פחות שיהיה אף

 מזדקרים מועמדים של ארוכה שורד, מתוך
 הרבים הסיכויים להם שיש שניים בינתיים
 יחדעס ה,א גם ששרת איש הוא האחד ביותר.

 הוא השני הבריטי. בצבא בן־גוריון עמוס
 חמש מזה המתכונן שאלתיאל, דויד האלוף

סהר. את לרשת שנים

עתונווז
ש אל מ ש ריננודח ה
 עתונאי באילת ישב שנה חצי לפני עד
 תעסוקה היתר, לא לו וגם בלבד, אחד קבוע

 את ייצג עציוני (״בובי״) שמואל מלאה.
 פרנסתו את צדדי! כעיסוק עת״ים סוכנות

 וכחבר אילת במרחב ר,ת מק! כמנהל מצא
 אחדות־ מטעם המקומית המועצה הנהלת

העבודה.
מ צעיר מילא הריק העתונאי החלל את

 כנהגו בתמנע הנחושת למ,ונר, שהגיע טורזן,
 יותר הידוע אילון, רפאל המפעל: מנהל של

ב נלם!ן הגיע לעתונות .נלסון״. בכינוי
 ביקש אחרונות ידיעות מכתבי אחד מקרה:

 עשה הוא בתמנע. קטן מאורע לכסות ממנו
ה הקבוע הטור לכתיבת ועד משם זאת.

ל כולו המוקדש העברית בעתונ!ת ראשון
קצרה. הדרך היתד, אילת,

 לעתונאי־ פרוספריטי עמו הביא סיני מבצע
 עטו את השכיר תמנע, את עזב הוא הנהג.

 כן ואחרי ישראל לקול אחרונות, לידיעות
למעריב. גם

 נזאדרח קאתרינה ממלחי אחד הביא השבוע
 היתד. בעברית. כתובים דפים צרור לאילת

 שהחליט נלסון, של האחרונה כתבתו זו
 העתונאית. פעילותו תחום את מעט להרחיב
 ברי־ ת הדנ האניד, סיפון על נכתבה הכתבה

מ גדול יצוא מטען שהובילה טופט גיטה
לצילון. ישראל

 מצריפי המעבר עי נלסון כתב
הגדויח: האניה לתא באילת

איני בבוקר. 10.30 בשעה כרגיל התעוררתי

 סחר של השיגרתיים השקרים שאר בין •
 שום קיבל שלא הטענה מסיבה: באותה
 בידי ומעצרם עתונאיס הכאת על תלונה

 אמרי־ סלביזיה צלם להנאת פרם הסשסרה,
 לשכתו השיבה כן לפני ימים כמה קאי.
 בדבר רשמית תלונה על בנתב סהר של

 העולם מערכת חברי עתונאים, שלושה הנאת
ואנשיו. משטרה קצין בידי הזה,


