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 ׳עברו בן־אליעזר ואריה הוא באדיס־אבבה.
 בשקי־קפה, מלא ׳בקחן־רכבת מוסתרים
 ידי על נמסרו שם לג׳יבוטי. שהובילם

 הצרפתיים. השילטזנות לידי הרכבת עובדי
 אלא הבריטים, לידי להסגירם עמדו אלה

 עליהם, שהגן עורך־דין מצאו שהשניים
 הצרפתית. לחוקה ׳מנוגד ׳שהדבר והוכיח
 ב־ השניים נותרו גדולה מערכה לאחר

 משם. דרך־יצ״אה מחפשים כשהם ג׳ייבוטי,
 בידי חסומות חיו ׳והאוויר הים שדרכי אלא

 שר־היטייה הציע לחצים אחרי הבריטים.
 באוזניית־ משם השניים את להוציא הצרפתי
נאל ובן־אליעזר שמיר צרפתית. מילחמיה

 הובלו ולבסוף לשנה, קרוב להמתין צו
טילון. לנמל עד צרפתית באונייודמילחמה

גדורות שנים עשו
 שמיר יצחק הגיע 1948 במאי 20* ף*
 מדינת־ לאדמת מצ׳ביה בטיסה ■2

״נא תמו. טרם !ותילאו־תיזו ישראל,
מע את תיאר ולהסתתר...״ לחזור לצתי

 שלאחר בימים ארצה. שיבתו עם שיו
ה ברנאדוט, פולקה השוודי הרוזן רצח

 אחר מצוד החל האו״ם, מטעם מתווך
 נגדם, היתד. ברחוב האווירה לח״י. ׳אנשי

 ל־ התגייסד ל׳ח״י לוחמי שמרבית למרות
 יצחק האלוף של בחטיבתו ושירתו צה״ל,
 למדורה שמן הוסיפה אלטלנה פרשת שדה.

 נטל לא שלח״י למרות האנטי־מחתרתית,
(״אל שייב ישראל זו. !בפרשה חלק !כל

 ימים: באותם שמיר יצחק את תיאר דד״)
וממ עצמו את לרמות מנפה עור ״מיכאל

כ אינדיבידואליות פגישות לקיים שיך
מדי באחת ההם, כפלילות ההם, בימים

המחתרת...״ רות
 בספר המתוארות ההתרחשויות מן חלק רק הן אלו
 שלך הספרים חנות אל היום עוד פנה
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 את לספוג מסוגל ׳אינו שמיר יצחק
 על ישלחם במדינה נרדף חיותו עלבון

 מממשלת להסתתר ״בשבילי :עצמאותה
 כואבת מאה, קשה מכה זו:היתר — ישראל

 הזה. מהמצב לצאת איך חיפשתי מאה.
 נציג עם פגישה לי פידרו בקשתי לפי

הס הפגישה את אבינוד. שאול: הממשלה,
 והובטח יאיר, של גיסו ברוש, נחמיה דיר

 שיב־ זאת. בפגישה אותי יאסרו לא כי לי
 לפעול כוונה לנו שאין אכיגור את נעתי

נח אב וכי שלנו, הממשלה נגד במחתרת
 פוליטית פעילות זו תהיה לפעול ליט

הוח קצר זמן וכעבור *... ופומבית גלוייה
 שישבו לזז״י לאנשי חנינה להעניק לט

המח מן לצאת יכולתי ואני ככית־חבלא,
תרת...״

ני מילחמת־חעצמאות שלאחר בישנים
 קולנוע ׳בתי־ של חברה שמיר יצחק הל

׳לעבו חברה להקים !הצלחה בלא וניסה,
בנגב. קבלניות דות

 איסר לפגישה אותו זימן 1956 בשנת
 לי הציע ״הוא הראל הקטן״) (״!איפר

 שירות־הבט־ של מכדיימת לזרוע להצטרף
 :זאת רק אגיד ׳להרחיב. אובל לא חון.
 סכנות, עם מאד, גדולות שנים עשר לי היו
 מעיקות חוויות עם קשות, הרפתקאות עם
 סיפוק •טל כבירה תחושה עם אבל —

 :אייסר לי אמר שיחה באותה עילאי...
 ישנה פה ממלכתי. מוסד זהו ׳תשמע,

 גמר לא הוא כמו...׳ לא מלאה, מישמעת
הת למה כדיוק הכנתי אני הרעיון. את

 המישמעת בי בינינו מוכפם היה כוון.
 לעשות אידרש אם וכי מוחלטת, תהיה
ואכ אליו אבוא — למצפוני כניגוד מישהו

.לי מעיק מה לו פי . ״ .
שוח ששת־הי׳מים ׳מילחמת לפני קצת

 בשיחותי-הבי- !מתפקידי׳ו שמיר יצחק רר
 מיפעל ניהל הוא שניים כמה במשך טחון.

 בשנת הבחירות ׳לקראת גומי. לייצור
 ברשימת בטוח ׳למיקום הוכנס הוא 1973

 ׳חרות׳, מטעם הליכוד של המועמדים
 לידיו נטל בגין־וייצמן המחלוקת ואחרי

 בנו־בכורו !התנועה. הנחלת תפקיד את
בצבא־הקבע. כקצין ביום מישרת

מבדי שמיר ■יצחק של ודרכו אישיותו
 בתנועת הנמצאים אצהל, מאנשי אותו לות

 שהבחירות ■אחרים, ׳מאישים וכן חתית,
 יצחק לשילטון. אותם הביאו האחרונות

 עצמאות, אישיות בעל ארם הוא שמיר
 בכס ישיבתו תוקפנית. זאת עם ויחד

 שהוא משמעיה איין ־הכנסת, ידשב־ראש
 שבו בתפקיד בגין למנחם בהכרח ישמש
 שפרינצק ייוסף הראשון יד,כנסת יו״יר שימש
בן־יגוריון. לדויד

■ עומר דן
 במיסגרת נעשתה אכן הלח״י פעילות *

הרא בכנסת שנציגה ״הלוחמים״, רשימת
ילין־מור. נתן היה שונה
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 בידיו, חרסן יאת לקחת שעליו הבין השופט

 במקומי שיישב לשירטר, יופנה התאושש
 לשמור מאדוני ״אבקש מזעם. רוטט כשהוא

הת שרטר אמר. ביתיחימישפט,״ כבוד על
 התנהגותו חומרת יאת כנראה הבין עשת,
 כיוונתי לאדוני ״לא השופט: יאל ופנה

 הפך אלוני שעורך־הדין לומר רציתי דברי.
 יו־ שיסעו השופט יאך לקירקס.״ המקום את

 ואם המישפט, את מנהל ״׳אני ■פו: -הטיח
 אתה הרי כאן האווירה שזוהי אתה סכור

 לא וזה הקירקס, בניהול אותי מאשים
נסבל.״ מצב

ה שבהמשך אלא התנצל. השופט
ב לשלוט שרטר ©ברין הצליח לא דיון

 עורך־ כלפי התפרץ ׳ושוב ישוב עצמו.
 בידו יעלה שלא הפין השופט ׳אלוני. הדין

 ללא־ לשרטר יעיר יאם הדיון יאת לסיים
מת והחל הטאקטיקה את שינה והוא הרף
הת כל על אלוני. עורך־הדץ לפני נצל

 מיהר מציידו ריטון או שרטר מצד פרצות
 בפניך, מתנצל ״אני לומר: פלפל השופט

 היה והדיון ■שדטר,״ מר בשם :אלוני, מר
נמשך.

מחו ששופט הזו, יוצאת־הדופן התופעה
 התובע בשם להתנצל ושוב שוב נאלץ זי
ה פני על חיוכים פעם בכל העלתה —

והפרק המישטרה אנשי באולם. יושבים
 במקומותיהם נעו בישיבה שנכחו ליטות

מת ■פלפל שהשופט היה נראה ביאי־נוח׳ות,
 עד ׳שהיד, שירטר, כפרקליט לגעור קשה
 מחוז בפרקליטות עמיתו קצר זמן לפני

■תל־׳אביב.
 מהוזי, כשופט ׳באחרונה התמנה פלפל

 כפרקליט האחרונות בשנים ששימש ׳אחרי
 עמדה זו עובדה ׳אזרחיות. בתביעות המחוז

 מעמדו את לסכן היה עלול זאת, לולא לו.
כפרקליט.

הפיחו■״ ש־ח1״
אבהות תובעת

 שוחד-הטין שכעיקכות האשד!
 מעללי נחשפו ה7 שהוצע

 על נלחמת — הפרקליט
ילדיה של החוקי מעמדם

 בישראל הראשונה המין שוחד פרשת
 ביתד־ זזהיבתה ישנים, ישיש לפני התפוצצה

 עורך־ חישיראלי. המיישפט עולם את חמה
פרק כסגן אז שכיהן מי קרפ, יצחק הדין
 כמ״שפטן ידוע שהיה חיפה, מחוז ליט

 של ותק שמאחוריו !ומנוסה בקיא ותיק,
 חשובים, פליליים במישפטים הופעות מאות
 בקבלת כחשוד המישטרה בידי אז נעצר
תפקידו. של ובניצול-לרעח מיני שוחד

 בן קרפ אז טיפל המחוז פרקליט כסגן
 צעירים ארבעה הואשמו שבו בתיק 57ה־

 ב־ תנובה סניף של מקיופאי ׳שוד בניסיון
העצו בין חם. בנשק שימוש תוך הדרה,

מז מיסעדה בעל נעים, יצחק גם היה רים
 לא פהקמה אשתו בשכונת־׳התקווה. רחית
 ניסתה היא ׳אולם בערבות, לשחררו יכלה

 ושל שלח הפז׳ו !מכונת את לפחות ׳לשחרר
 אחדי המישטרח על-ידי שנתפסה בעלה,

 לשם בח השתמשו השודדים כי חשדה שזו
השוד. ביצוע

 להמשיך כדי למכונית שנזקקה פהימה,
בק שיל ׳שורה ׳הגישה ילדיה, את לפרנס

 ביקשה שבהן חיפה, מחוז לפרקליטות שות
 נענו. לא הבקשות המכונית. את לשחרר
 תיק כי גילתה לחיפה, אז נסעד, פהימה

הפרק סגן בידי נמצא בעלה נגד החקירה
 כדי ללישכתו נכנסה היא קרם. יצחק ליט

המכונית. את לשחרר ממנו לבקש
 באותה כי טענה, המישטרה בת־האח.

 מעוניין הוא כי לפהימה קרם רמז פגישה
העצו אחד של ארוסתו את מקרוב להכיר

 כשבאה בבית־הפישפט ראה שאותה רים׳
 הבינה פהימד, העצור. ׳ארוסה את לראות

 !מלווה כשהיא זמן כעבור ׳חזרה הרמז, את
בה. התעניין כל־כך שקדם בצעירה
 הבינה לא ארוסה שאותה נראה ׳אולם

 הפרקליט. עם לפגישה הביאוה מטרה לאיזו
 :אינו הפרקליט כי ילה שהסתבר אחרי ירק

 המישפטיות בבעיות עימד, לחון מעוניין
 יצאה אינטימיות, בבעיות אלא ארוסה של
בזעם. לישכתו את

 תזיק פן חששה בחוץ, ׳שהמתינה פד,ימה,
 שיחדור על לדבר שלא לבעלה, זו תקרית

 קרם, את ׳להרגיע מיהרה היא !המכונית.
 אחרת, בחורה עם פגישה לו לסדר הציעה
מזו.״ יפה ״יותר

 :הזה העולם לכתב פהימיה אז סיפרה
׳)17 בעמוד (הינושך


