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 בין הגדולה המילחמה תקופת ף•
 שר־המישפטים, כיום תמיר, שמואל ■4

 שר־הבריאות, כיום שוסטק, אליעזר לבין
 על להגיב לשוסטק שהציעו כאלה היו

 במה- נגדו תמיר של הפרועות ההשמצות
לומת־גגד.

 וח״ב שוסטק כאשר ,1974 בשנת זה היה
 תמיר עם משותפותם פרשו אולמרט אהוד
 והקימו החופשי במרכז גוף עקיבא וח״כ

 השניים בין הידידות העצמאי. המרכז את
 קיטו* שפך ותמיר ממש, של לאיבה הפכה
 היתר בין שוסטק. על השמצות של נותו
 התגלו כאילו שמועות שהפיץ תמיר זה היה

 נחלתו הלאומית, בקופת־החולים אי־סדרים
 בדיקות רבות. שנים מזה שוסטק של

העלו לא אלה שמועות בעקבות שנערכו
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לוגה־ל
 כזה בסיגנון מילחמה וכי עדין איש הוא

 לאול- שוסטק נתן זאת בכל לרוחו. אינה
 תמיר כנגד לפתוח שבשתיקה הסכמה מרט

 אך הראשונים, הנושאים בשני במערכה
 השירות בנושא לגעת לחלוטין עליו אסר

 העלה לא אולמרט תמיר.* של הצבאי
הנו שהעלאת חושש שוסטק כי דעתו על
 בשוסטק שיפגע לבומרנג, תהפוך שא

עצמו.

הסיבה
הרפואית

 שום- אליעזר הבריאות שר־ גם י ן*
בצה״ל. כלל שירת לא טק ^

 שיכתוב עברה שוסטק של הביוגראפיה
 לידידים מיסתורין. אפופה ועודנה ושיפוץ
 בדיוק יודע אינו כי שוסטק מספר קרובים

 מדובר כאשר אולם שלו. הלידה שנת את
 בתאריך נוקב הוא רשמיים בפירסומים

.1911 בדצמבר 16 לחלוטין: מדוייק לידה
 כולו היהודי היישוב כאשר ,1948 בשנת

 .37 בן לדבריו שוסטק היה מגויים, היה
מת הגיל אותו י בני היו תקופה באותה
ותי היו אם בין בהמוניהם, לצבא גייסים

 הגיעו אם ובין שוסטק, כמו בארץ, קים
 אחד שהיה שוסטק, לארץ. ימים באותם

ביו הבולטים הריוויזיוניסטים מהמנהיגים
אז. גוייס לא תר,

 במלחמות עסוק היה הוא תקופה באותה
 ותיקי את הצידה דחק בגין מנחם אחרות.
 הבחירות לקראת הריוויזיוניסטית, התנועה
 והכניס ,1949ב- שנערכו הראשונה, לכנסת

 לרשימת שלו אישיים נאמנים במקומם
 היה לא שאפילו שוסטק לכנסת. חרות
 הצידה. המודחקים בין היה באצ״ל, חבר
מפ הקמת על הכריזו אלטמן ואריה הוא
 של האמיתית הממשיכה הצוה״ר, לגת

בב עימה ורצו הריוויזיוניסטית, המפלגה
 עמדו שבראשה הרשימה, לכנסת. חירות
קו מאות בכמה רק זכתה ושוסטק אלטמן

הראשונה. לכנסת נבחר לא שוסטק לות.
 הבחירות נערכו ,1951ב־ שנתיים, כעבור

 הצוה״ר ומפלגת שוסטק השניה. לכנסת
 מטעם כח״כ נבחר שוסטק בחרות. נבלעו
החרות. תנועת

 שוסטק התייצב ג950 בנובמבר 29ב־
 לא הוא הגיוס. בלישכת הראשונה בפעם
המי במערך הוצב לא ואף לצה״ל גויים

 חבר־כנסת. היה לא שאז למרות לואים,
 קיבל ,.1951 בדצמבר 31ב־ אחר־כך, כשנה

 הסיבות: ;מצה״ל פטור תעודת שוסטק
 כבר הוא תקופה שבאותה אלא רפואיות.

 היה שכן הרפואי, לפטור זקוק היה לא
 משירות פטור וממילא השניה הכנסת חבר

בצה״ל. מילואים או סדיר
אה מן ההור
ת אל קגו ס ע ה

 מ־ תנזיו של השתמטותו פרשת על *
הזה. העולם של הבא בגיליון צה״ל

הפר על משלו גירפה יש שוסטק
״קראו לידידיו: פעם סיפר הוא שה.

 בפני אז התבטא ששוסטק כפי אולם דבר,
תמיר של ״ההשמצות :מידידיו אחדי

בלילה.״ לישון לי נותנות לא
 אהוד עת, באותה שוסטק של סודו איש

 ההשמצות. על להגיב לו הציע אולמרט,
 תיק אף הכין בקודש, כדרכו אולמרט,

 של ועברו אישיותו על חומר של מלא
 שהעיד מיסמך השאר, בין כלל, הוא תמיר.

 כחבר- מעמדו את מנצל שתמיר כך על
 למען השונים הממשלה במישרדי כנסת

 כן כמו שלו. עורכי-הדין מישרד לקוחות
 האישיים היחסים על תזכיר התיק הכיל

 ותזכיר ממזכירותיו, אחת לבין תמיר בין
 שתמיר העובדה :ל״פצצה״ שנחשב מה על

מצה״ל. השתמט
קיצוני ניאו*׳ תמיד שוסטק בלט בכנסתביסודו כי יודעים, שוסטק של ידידיו

1

ס מחבריה רבים ו י ג ה ־ י ב ► הצליחו ה״


