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ד ד כ בו כ ה ה חו מר ד ז
ב תומך אני שעקרונית האנשים בין

ההס מזכיר גם נמצא הפוליטי, מאבקם
 שהוא חושב אני בן־אהרון. יצחק תדרות

 לו, שקדם אחר מזכיר מכל יותר עשה
 ההסתדרות של הפוליטי כוחה לחיזוק

במנ העובדים ציבור של האמון ולהחזרת
 של האינטרסים למען לוחם הוא היגו.

 שהממשלה המכשולים אף על השועלים,
 אחד שיום מקווה אני דרכו. על מערימה

 שיכבת־הבידוד, את להבקיע יצליח הוא
ה ׳מעסקנים־מפלגתיים־ממונים, המורכבת

ועדי־העובדים. ובין בינו חוצצת
 לראשות־הממש־ כמיועמד בן־אהרון עם

 מעמדו על לשמור סיכויים למערך יש לה,
ו בלעדיו, הבאות. בבחירות

 מלחמה־הפותרת-את־כל- בלי
 לספוג המערך עשוי הבעיות,
 לכנסת בבחירות כבדה מהלומה

השביעית.
 בבן- תמיכתי משום דווקא

 כאשר נגדו, התקוממתי אהרון
לבי לקרוא כוונתו על קראתי

 שהעזה זמר, חנה את רור
התו מאמר של פירסומו לאשר

בעי ההסתדרות מזכ״ל את קף
 אותו ״דבר״, ההסתדרות תון
עורכת. היא

לעי מההודעה שמסתבר כפי המאמר,
 ההסתדרות, דובר על-ידי שנמסרה תונות
 תקדים, חסרת ובצורה אישית, ״תוקף

 זמר חנה תיקרא כך ועל בן־אהרוך מר את
הסתדרותי. פורום בפני רעיוני לבירור

 לו נעשה אם בן־אהרון. על מתפלא אני
 עלילות- עליו העלילו אם משווע, עוול
היה יכול הטוב, בשמו הפוגעות שווא

ת ח שפ חרוצחים מ
 בארץ, פשע־מאורגן שאין להיות יכול
 המשפחה קשרי אבל ה״מאפייה,״ בנוסח

 בפרשיות־רציח המעורבים בין הקיימים
 לתשומת־לבו לי, נדמה ראויים, אחדות

המישפטי. היועץ של
 ליבנה, דב של הרצח פרשת בתיאור

 חברת במשרדי שעבר בשבוע נורה אשר
 המאלף הקטע את מוצא אני ״ברינסק״

:הבא
 צעירה, היא ברצח) החשוד (של ״חברתו

 אשר קפליצקי, עודד של גרושתו שהיתר,
 קם־ בתל־אביב. השנה יוני בחודש נרצח
 התחתון, העולם בעיסקי קשור היה ליצקי
 על־ידי למוות נידון כי בשעתו ונאמר

 אירע הרצח התחתון. העולם של בית־דין
 של אלמנתו תנעמי, זוהרה של בדירתה

 שנרצח ידוע סוחר־סמים תנעמי, גואל
ל בדרך נמצאה וגופתו 1970 באוגוסט
לטרון.״

 משפחתי אינטימי, הכל מה? מעניין,
 שקיים עדיין אומר לא זה כמובן, כזה.

 שהפשע מכסימום פשע־מאורגן. אצלנו
 כנראה, זה, אבל משפחתי. לעסק כאן הפך

המישפטי. היועץ את מדאיג לא
ש במסיבה הייתי אגב, מה, זמן לפני
 עצמאותה של שיחרורה לכבוד נערכה

 על שנתיים בילתה בו מהכלא, ישראלי
 ב־ ברתוק, איזי ידידה, של פניו השחתת
 המכונה ברתוק, איזי וסכיני־גילוח. מי־אש
 רחמים ברצח כזכור, אשם, נמצא ״צלף״,
גאו- ברחוב מועדון־ד,קלפים בעל זביללו,

 לשר- ניב דויד של המרעיש בתזכירו
 ומנהלה, נפט״ ״נתיבי פרשת על האוצר,

 לפיד, טענה גם כלולה פרידמן, מרדכי מר
 באבר בביקוריו לערוך פרידמן מר נהג

ו שיכרות זנות, ש״כללו אורגיות דודם
העובדים, על המנכ״ל של מאקדוחו יריות

 ה־ כותב את לתבוע אזרח, ככל לנהוג
 הוצאת־ על העתון עורכת ואת ׳מאמר
ב נאמרו אם לשון־הרע. חוק לפי דיבה

 בן־ של חמתו את שעוררו דברים מאמר
 למערכת, מכתב לכתוב היה יכול אהרון,

 היה שוודאי תשובה, מאמר לכתוב או
בעיתון. בולט במקום מתפרסם

 בירורים לעריכת מקום שום כאן אין
 שבן־ כפי בדיוק זמר. חנה עם רעיוניים

 כפקיד עצמו את לראות מסרב אד,רון
רש כך ההסתדרות, על הממונה ממשלתי

 עצמה את לראות לא זמר הגברת אית
העיתון. על הממונה הסתדרות, כפקידת

טו תומכים ההסתדרות חברי כל לא
 ומחובתה בבן־אהרון, טאלית

 עיתון כעורכת זמר, חנה של
ל גם ביטוי לתת ההסתדרות,

המזכ״ל, מתנגדי של דעותיהם
 שמורה התגובה שזכות גם מה
סי אחר. מותקף לכל כמו לו,

 לקבל זמר, הגברת של רובה
מ מדיניות ותכתיבי הוראות

להע ראוי בן־אהרון, של פיו
 של מסירובו פחות לא רכה

ותב־ הוראות לקבל בן־אהרון
 וממפלגת מהממשלה תיבים

 וביקורת־הביקורת הביקורת, חופש הרוב.
מעמו אחד הוא וביקורת־ביקורת־ד,ביקורת

מז דוגל בה הדמוקרטיה, של התווך די
ההסתדרות. כיר

 ״אנחנו זמר: חנה הגברת של תגובתה
 את להחניק בדעתנו ואין ,פראבדד,/ לא

ה אותה מזכה ב,דבר׳,״ חופש־הדיבור
 של התנהגותו ואילו בציון־לשבח, שבוע

לגנאי. ציון לו מקנה זה בעניין בן־אהרון

קו שנה נמצאה לריצפתו מתחת אשר לה,
 ברלה סוחר־הסמים של גופתו לכן דם

מנדבושקין.
יש עצמאותה של לכבודה המסיבה את
חשו שהיו רבינסקו, האחים ערכו ראלי
 של לביתו הרימון בהשלכת בזמנו, דים,

 את לסגור שסירב אלמוזלינו, רב־פקד
 שנתפס מחדרה, בדודובסקי נגד התיק

 סניף את לשדוד נסיון בשעת על־חם
טו מכדור נהרגה שבו הפועלים״, ״בנק

 אלמה־ רב־פקד באום. שושנה הילדה עה
 ועדת־חקירה על־ידי בשעתו שטוהר ליינו,

 איבד שוחד, נטילת מאשמת משטרתית
ו הרימון, בהתפוצצות מעיניו אחת את
 האחים את ראה שלא בבית־המשפט טען

 העיד קומה באותה שכן כי אף דבינסקו,
 לפני שניה מדירתו יוצאים אותם שראה

הרימון. התפוצצות
 שני של בחסותם אגב, נערכה, המסיבה

ה העולם של העליון בית־הדין שופטי
 דק גם נוכח אורחי־הכבוד ובין תחתון,

 צרפת משטרת על־ידי המבוקש פולוצקי,
 מס־הכג־ פרנק מיליון •שני אי־תשלום על
והי בתי־זונות דשת בניהול מרווחיו סח,

בפאריס. מורים
 (השכנים, מאוד. עליזה היתד, המסיבה
ה על־ידי נעצרו הרעש, על שהתאוננו
מהקור חוץ שם? היה לא מי משטרה).

 במידה הקשור איש שם נעדר לא בנות,
 במדינה, הרצח פרשיות עם אחרת או זו

מאורגן. פשע עדיין, בה, אין לאל שתודה

 שיכור.״ היותו בעת שעשוע, לשם
 מר מגיב הזו המשעשעת ד,פיסקה על
ל לשעבר המשפטי היועץ בן־זאב, משה

ש בפרשה, לחקור ׳נתמנה אשר ממשלה,
 ״׳מתוך אמיתותה, את מלבדוק נמנע הוא

כאן להיגרר הוא עשוי שבעל־כורחו השש

האנ של לכבודם שאינו דבר לרכילויות,
 העניין...״ של לכבודו ולא המעורבים, שים

 אבל הזו, הפרשה בפרטי בקיא לא אני
 מסקנתו איננה שזו לעצמי מתאר אני

 בואו בן־זאב. מר של היחידה התמוהה
 הזה: המשפט את לנתח ביחד ננסה

 מדבר כשהוא בדיוק מתכוון הוא למה
שה לומר כוונתו האם ״רכילויות?״ על

 ושמועות רינונים של בגדר הן אשמות
 לעסוק טעם אין ולכן בלתי־מוכחות,

 דויד מר את זה בעניין חקר (האם בהן?
 המנהלים־ אחד את בתזכירו המצטט ניב,

 לשמוע ביקש האם השדה? של לשעבר
 בן־זאב מר מתכוון שמא או ראייה?) יעדי

 על בשמועות ההתעסקות שעצם לומר
 לשם אנשים יעל ויריות שיכרות אורגיות,

 ״רכילות?״ בגדר היא שעשוע
 בן־ מר של סלידתו את להבין יכול אני

 שותף אני שלה סלידה מרכילות, זאב
 כאשד בדיוק, כוונתו, ימה אבל לבי. בכל
 יתברר אם (גם כזו שרכילות אומד הוא

 האנשים של לכבודם אינה אמת) שהיא
העניין? של לכבודו ולא המעורבים
 ש־ המעורבים,״ ו״ד,אנשים ״העניין״

ב- עוסקים בן־זאב, מר חושש לכבודם

יוסיפו! יובל
 שנה, 75 השבוע מלאו יוספון לזאב

 לשכור עצמה את תטריח שהממשלה מבלי
 לו לערוד כדי אליו, ולעלות־לרגל מטוס

 דו־פרצו־ חנפנים של ספונטאנית מסיבה
לאחרונה. עליה מקובל שהדבר כפי פיים,
 מיודעות־ מאות של מהיעדרם נדהם אני
ה של 75ה־ יובל לכבוד ב״דבר״ ברכה
 ״יוסיפוך. ששמו והתרבותי החינוכי מוסד

 הגדול לאיש הוענק שטרם מתפלא אני
 לישר־ המסיור שרותו על פרס־ישראל הזה

באל האמיצה מלחמתו על אל־ר,שנייה,
 את להשחית בזמנו החליט (הוא כוהול

על שתייתו), על־ידי בארץ הקוניאק כל

שובה א ת ר קו ל
 בשם מקורא מכתב אלי הגיע השבוע

ת״א) ,159 הנצחון (דרך טימברג יעקב
באפ בנרקיסיזם, האיש אותי מאשים בו

 הוא עיתונאי. בדמות ובכלומיות סות
העיתו מכל בצדק, שנזרקתי, לי מזכיר

 ממערכת גם בקרוב שאזרק ומקווה נים,
 מתייחס שאינני טוען הוא הזה״. ״העולם

מו ושאני ברצינות, לעבודתי
 ״מנהל התואר של מערכו ריד

מש אני כאשר חשבונות״,
בו. תמש

 שלא משום ? למה זה וכל
 ששיגר מכתב לו עניתי

 אני איך !כך בפירוש אלי.
 שעה מכתבו, על לענות לא מעז

 חפר, כחיים גדולים שעיתונאים
 אלוני שולמית אורן, אורי

 על ענו אבנרי, אורי ואפילו
?מכתביו !
 הלא־כל- טימברג מר כל, קודם ובכן,
 אי־פעם שקיבלתי זוכר אינני כך־יקר,

 מכתב, ממך קיבלתי אם (ב) ממך. מכתב
 לתשומת- הראוי עניין בו היה שלא כנראה

 גם (ג) אותו. זוכר הייתי ודאי אחרת לב,
 הראוי עניין ובו מכתב, ממך קיבלתי אם

 עדיין אותי מחייב הדבר אין לתשומת־לב,
לך. לענות

 בסכומים ציוד גניבת רמאות, שחיתות,
עבו עבור חשבונות תשלום אסטרונומיים,

 שסירבו פקידים פיטור בוצעו, שלא דות
 בחיסול ואיום פיקטיביים, חשבונות לאשר

 איך מבין לא אני מתחרים. של פיסי
 של לכבודם לחשוש בן־זאב מר יכול

מדהי רשימה לאחר המעורבים, האנשים
האשמות! של זו מה

 הזה, הפעוט בנושא לטפל סירובו מתוך
כאי הרושם להתקבל עלול הנ״ל, בנימוק

 פוגעות אינן ושחיתות רמאות גניבה, לו
 להשתתפות הוכחה כמו אדם, של בכבודו

 התכוון לזאת האם זונות. של באורגיה
 זאת בהזדמנות נביע שמא או בן־זאב, מר

המתיר בחברה החי נאור, אדם של עמדה
 שאין בצדק וטוען ,20ה־ המאה של נית
ה הימישגל ואופני בזנות מוסרי פגם כל

 מבוצעים הם אם בין — האדם על חביבים
 האישי, עניינו הם — ברבים או ביחידות

 ומעשי- גניבות מעילות, עם לכרכם ואין
 אינו ממולח איש־עסקים ששום רמייה

לגמרי? מהם נקי
 עמדתו, היא מה להבין רוצה פשוט אני
 של לשעבר המישפטי היועץ של בנדון,

ישראל. ממשלת

 באיציק וממלכתית עממית להכרה תרומתו
 מאות, לא אם עשרות, על ז״ל, מנגר
 לשחרר הצליח אותן העלייה־השנייה בנות

 פסקה שלא עצמית הקרבה תוך מבתוליהן,
 מיפעלים עוד ויעל הזה, היום עצם עד

 את שיעצבו רבים, ותרבותיים חינוכיים
הבאים. הדורות פני

 שואלים? אתם יוספון, זאב הוא מי
 כל את לרשותי אבנרי מר העמיד אילו

 מספיק היה אולי הזה״, ״העולם עמודי
 בשבחו המעט ימן מעט לספר כדי המקום

 יחייב אני שלו הזה, המופלא האיש של
ל״י. 250 שנים עשר זה

 בין שכר, המקבל ממשלתי, פקיד אינני
אזר של לפניותיהם היענות עבור היתר,

 הזה״ ב״העולם מקבל שאני השכר חים.
 עבור ולא חשבונות, הנהלת עבור לי ניתן

 קורס־ המנהלים לקוראים, מכתבים כתיבת
ממני. גדולים עיתונאים עם פונדנציה

 תובע אתה זכות באיזו מבין אינני
הת לא מעולם תשובה. ממני

קור מכתבי על לענות חייבתי
ומשע נחמדים הם אם גם אים,

 מכתבי על שכן, כל לא שעים,
בלתי־סימפטיים. קוראים

טימברג. מר בידך, הברירה
למע מכתב לשלוח רשאי אתה
 למדור והאחראי ובמידה רכת,

 הראוי ומשהו עניין, בו ימצא זה
 אם יפרסמו, ודאי הוא לדפוס,
פוטוגני. צילום למכתב תצרף

את לקרוא לחדול רשאי אתה
 עניין בו מוצא אינך אם שלי, המדור

 עלי, להתרגז כמובן, רשאי, ואתה עוד,
 אלי תשגר שלא כך על-ידי בי ולנקום

מכתבים. יותר

האפשרו שמשלוש להודות עלי נ.ב.
 במיוחד עלי חביבה בפניך, שהעמדתי יות

האחרונה. האפשרות

זמר
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הממשלה הבטחות עלה: לא שמחירו היחידי המיצרך
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