
 אנשי- התנהגות יעל בפניו והתנצל חפציו
הביטחון.
 על תרזי של טענותיו .73 כת איטה

 עם מתמזגות כלפיו האישית ההתנהגות
ב הערביים סוכגי־התיירות 35 כל טענות
 להם מתנכלת לדעתם, ירושלים. ממרח

עסקיהם. את להרוס וזוממת הממשלה
 שסוכני־הנסי־ בעוד העיקרית: הטענה

 לקוחותיהם את מקבלים היהודיים עות
 בלוד, גית־ד,נתיבות של באולם־הכניסה

 אינו איש בחוץ. להמתין הערבים נאלצים
 ואלה הבאים, לקוחותיהם פני את מקבל

 על לסמוך להם כדאי שלא לדעת לומדים
ערביים. סוכנים

 את אחד סוכן שאל ?״ פוחדים הם ״ממה
 מראש לבדוק יכולים ״הם שר־התיירות,

ירוש את סיפחתם אם נשק! לנו יש אם
 כמו אלינו מתייחסים אינכם מדוע לים,

 שלנו האירופיים כשהנוסעים ? ישראלים אל
 מה הזה, היחס לסיבת אותנו שואלים

 מאשר חוץ להם, להגיד יכולים אנחנו
ערבים?״ נגד הפלייה שזוהי להגיד

יהו אוטובוסים לתלונה: אחרת סיבה
או קושי. בלי בנמל־ל,תעופה עוברים דיים

הפ נגדם ויש מתעכבים, ערביים טובוסים
 של הקבוצה כשאותה גם — גלוייה לייה

מתח- ,סוכן־ד,נסיעות אותו מטעם תיירים,

לוי מזכיר־ימאים
? מי את שיחד מי

 ערבי. ואוטובוס יהודי אוטובוס בין לקת
לא. השני עובר, האחד

 העובדות את אישר הקשיב, קול משה
 ״אני חסרודתכלית: שיחה בתום והכריז

 הביטחון!״ למוסדות תפנו אחראי. לא
 עימו שגם קולק, תדי נתן דומה תשובה
נפגשו.
ה בחוגי פשטה שבועות שלושה לפני
 התמרמרותם את שהביאה ידיעה, סוכנים
 ארצה, שחזרה ,73 בת ערביה אשד, לשיא.
 שעות שלוש במשך בנמל־התעופה עוכבה

 לאלה דומות משפילות בנסיבות תמימות,
תרזי. נעים של לתקרית שגרמו

פרשות
ת צ צ הס־רתון פ

תמ*ר שמואל עול
 מת 8אד כעזרת
 פושע של ועדות

רצח• מיכצע החל
חמורי עד האופי

 בפורמה. היה תמיר שמואל חבר־הכנסת
התפוצ והיא פצצת־סירחון, שוב הטיל הוא
 הראשית הכותרת גדול. ברעש כרגיל, צה,

 לו• מובטחת היתד, הארץ בעיתון
ו חד־משמעי גילוי זה היה לכאורה,

ש במישטרד, העיד צור מיכאל : שוטפ

 שילמו אחרות וחברות־ספנות צי״ם חברת
ולעמי הימאים, איגוד מזכיר לוי, למשה

 כדי דולר, אלף מאה בסך שוחד תיו,
 השיטה לפי לסיכסוכי-עבודה, יגרמו שלא

החול איגודי־הגאנגסטרים של הקלאסית
בארצות־הברית• החופים על שים

 הסירהון בתוך גם לודשוב שמסוגל מי רק
 את לשאול היה יכול כזאת, פצצה של

:שאלות כמה עצמו
 צור של העדויות עכשיו? מדוע •

 פורסם לא מדוע רבים. חודשים לפני נמסרו
 ? אז לוי משה גחקר לא מדוע ז מייד הדבר
? אמצעים שום נגדו ננקטו לא מדוע

 נזרקה הפצצה :המתבקשת התשובה
 מילח־ הכריז לוי ■שמשה אחרי מעטים ימים

 מישאל־ ותבע ההסתדרות, הנהגת על מה
 איגוד־ר,ימאים על אם השאלה על חברים
 היתד, לא. או ההסתדרות, מן ביכלל לפרוש

במימסד. ישירה התגרות זו
 צור של עדותו תמיר? מדוע •

 המישטרה בידי מצוייה היא בסוד. נשמרה
 פרטי, כעורך־דין אולם בילבד. זהתביעה

 בפרשת החשודים אחד את תמיר מייצג
חו בצורה לידיו המיסמך הגיע וכך צור,
 הדו־ המצב על נוסף אור מטיל הדבר קית,

חברי-כנסת.* שהם עורכי־הדין של משמעי
ההסתדרו לצמרת מקורב אינו תמיר

 ב־ וקיצוגי מובהק אי־ש־ימין הוא תית.
 נוח היה ההסתדרות להנהגת ענייני־עבודה.

 תבוא המרדן לוי נגד שפצצת־הסירחון מאד
זה. מכיוון דווקא
 צור, של התיאור סכיר? זה האם •

 הישר. השכל את נוגד תמיר, בידי שנמסר
 חברת־ד,ספנות בפעולה השתתפה לדבריו,

 הים קווי עופר, וסמי יולי האחים של
התיכון.

 ישראלי, דגל תחת אוניות אין זו לחברה
 לא לה דווקא ישראליים. ימאים לה ואין
 הימאים איגוד את לשחד עניין שום היה

בארץ.
ד •  היופי זהו ? להוכיח אפשר אי

 גם אך אותו, להוכיח אי־אפשר שבסיפור.
 רק לו ידוע צור לדברי להפריכו. אי־אפשר

 שילם שהוא צי״ס מנכ״ל קשתי, משה מפי
 זוהי ממילא, מזמן. נפטר קשתי השוחד. את

 בכל אותה לאמת שאי־אפשר עדות־שמיעה
שהיא. צורה

 היטב, זאת יודע תמיר כמו עורך־דין
ה רמתו על לעמוד עוזר והדבר כמובן,

 כאלה בנסיבות המשתמש ח״כ -של מוסרית
 דבר להפיץ כדי הפרלמנטרית, בחסינותו

 — שלו הבנתו לפי גם — להיות העלול
מאין־כמוה• בזוייה עלילה

ל ברור זה צור? ישקר מדוע 9
 לתמיר. גם ברור היה ספק ובלי גמרי,

 בבנק סודי חשבון החזיק שצור נתגלה
 לתרץ עליו היה קשתי. עם יחד שווייצי,

 שהכסף, להסביר בא כולו הסיפור זאת.
 לא בשווייץ, לצור עופר האחים שהעבירו

 של מעיסקה חלק אלא לצור, שוחד היה
לימאים. שוחד לשלם כדי כספים גילגול
 קנתה שצי״ס אחרי -שוחד קיבל צור

או והחכירה אוניות, עופר האחים מחברת
חברה. לאותה מייד תן

 אשתו של אישי ידיד היה קשתי משה
ב בהיותו ונפטר בלונדון, עופר סמי של

עו דויד תל־אביב, מישטרת מפקד ביתה.
מי־שפחה. באותה השלישי האח הוא פר,

 של שיטותיו סירחון. שד מעטה
לעו חידוש. בהן ואין מכבר, ידועות תמיר

 בשיטות־ד,לחימה חידוש אולי יש זאת מת
 מילחמת* שהכריזו ההסתדרות, מנהיגי •של

 השבוע הנדון). (ראה לוי משה על חורמה
 כאי־ש נחשד המישורים, בכל לוי הושמץ
הוק בטלוויזיה, לענות לוי כשרצה רק״ח.

שודד. לא אך — עיסו ראיון לט
 במכונת־ להיבדק מוכן שהוא הודיע לוי
פרלמנט ועדת־חקירה הקמת ותבע אמת,
 תמיר. של התנהגותו את ׳לחקור כדי רית
 מוכן שהיה העצום, המנגנון מול אך

 פסולים אדם, ובכל מכשיר בכל להיעזר
חסר־אונים. כימעט היה שיהיו׳ ככל

 כולה. הפרשה את אפף מבחיל סירחון
בסו הסירחון, ידבק במי :היא השאלה אך
דבר? של פו

אח מזווית גס השבוע צפה השאלה ׳
 בכנסת עורכי־הדין כי שנסתבר אחרי רת׳

 המעלה בצורה הצעת־חוק, לשנות הצליחו
 ■שכר־טיר־ לקבל סיכוייהם את באופן.ניכר

 ,תאונות־ של פיצויים בענייני מופרז חה
דרכים.

 ישראל מדינת
החקלאות משרד

המחירים לוח להלן
ם כ ס מו ־ ה 29.6ל .75 - 4.7.75

 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
 וחנויות הצרכנית הקואופרציה בית של והסופרמרקט

למצע. שהצטרפו פרטיות

ת ו ק ר י
 מעולות עגבניות

 ר ז ג
חצילים

 קליפורניה מזן פלפל
 חדשים תפוא״ד
 ארוזים חדשים תפוא״ד
 מהנגב תפוא״ד
 ארוזים מהנגב תפוא״ד

יבש בצל
(ירושלים) ארוז בצל

לצרכן
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ת ו ר י ב
 יצוא סוג — אשכוליות

 5,5 אלברטה רצהבן, — אפרסק
6 2 רצהבן, — אפרסק
 4,5 קוסציה — אגסים
מלכה — ענבים

ת ו פ ו ע
 ,2 גודל לבישול מוכן קפוא צעיר פטם

 כתומה והחתימה שקופה שקית
מעולה מיוחד עוף עוף, טנא תנועוף,
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ס י ג ד
 מדגים עשוי אחיד פרוס - בקלה

9.30גרם 250מ* פחות לא שמשקלם

313 1974 הזה העולם


