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 שמואל על מתלוננים אתם ״מה
 הוותיקים אחד השבוע נגדי טען תמיר,״
 !״אותו המצאתם אתם ״הרי בכנסת,

 מישהו אם צדק. של מידה זו בטענה יש
 שמואל ששמה התופעה את ״המציא״

הזה. העולם זה הרי תמיר,
ברא תמיר, שמואל את הכרנו כאשר

ומת קטן פרקליט היה /50ה־ שנות שית
 על- פירסומת לעצמו לרכוש שניסה חיל׳
ציבו היבטים בעלי מי־שפטים כמה ידי

ידוע היה המיקצוע בחוגי ופוליטיים. ריים

ה נגד במאבק חשובה זירת־קרב היה
השילטון. של והשרירות שחיתות

 במיל- לעסוק אז מוכן היה תמיר
 בפיר- לזכות כדי בבתי־המישפט, חמות
 לקאריירה הדרך את לפניו שתסלול סומת

 שם לעצמו לרכוש כדי (וגם פוליטית
 שכר־ לגבות היכול וחשוב, גדול כפרקליט

 יכול הזאת הפירסומת את אגדתי.) טירחה
לספק. הזה העולם היה

 בשני לשיאו הגיע זה שיתוף־פעולה
 מן חלק הפכו שכבר גדולים, מישפטים
הישראלי. הפולקלור

 לעניין השתרבבה זו חקירה במהלך
 סגן המתנדבים. שורת בשם תמימה אגודה

 להתמודד שפחד בן־גוריון, עמוס המפכ״ל,
 זו אגודה על־ להתלבש החליט עימנו,
 אחד את שיכנענו נגדה. מישפט והגיש

 (כן, העצני אליקים האגודה, ממנהיגי
 הוראות עתה הנותן העצני, אליקים אותו

ל להניח הממשלה) ולשרי בגין למנחם
 בין שידכנו כך עליה. להגן תמיר שמואל

שני השלישייה ונוצרה והעצני, תמיר
 מהפכה ושחוללה הגדול המישפט את הלה

ה את שגילה הזה, העולם :במישטרה
 תמיר, המישפט, לפירסום ושדאג חומר

 המתנדבים, ושורת המישפט את שניהל
הרשמית. הנאשמת שהיתה

 העולם הקדיש זו ממושכת תקופה במשך
 — תמיר לשמואל ללא־ספור כתבות הזה

 על־ יותר׳ או פחות נכתבו, מהן ואחדות
 את לקרוא נהג תמיר עצמו. תמיר ידי

 אותן, לשכתב הפירסום, לפני הכתבות
 על שבחים וכהנה כהנה עליהן להוסיף
 לבית־ בלילות ניגש אף פעם ולא עצמו,
במי לפועלי־הדפום והכתיב שלנו הדפוס
עצמו. על מחמאות כפה שרין

 תמיר שמואל היה זה תהליך בתום
 מצליח פרקליט מאוד, מפורסמת אישיות

 כך כדי תוך מאוד. עשיר ואדם מאוד
ה במילון לדיעותינו. מאוד התקרב גם

 נקרא עצמו הוא היה בפיו כיום שגור
 אש״ף״. ״סוכן ניהיליסט״, ״שמאלן אז

 ממותן העתק כולו שהיה מצע פירסם הוא
 כן לפני (שפורסם העברי המינשר של

 ילין־מור נתן את שכללה קבוצה על־ידי
 מוגרבי קולנוע במת מעל והכריז ואותי),

 אתם אם המדינה על ירחם ״אלוהים
 תגיעו בגין) מנחם בהנהגת חרות, (אנשי

!״לשילטון
 ב־ הצטרף אלה בנכסים מצוייד כשהוא

 טרמפ עליה תפס לתנועת־החרות, 1965
ש הקאריירה החלה כך לכנסת. ונכנס

 לשולחן־ רבים בזיג־זאגים אותו הביאה
 האפשרות את כיום לו ושנתנה הממשלה,

לחי הצעות־חוק וחמישי שני כל להגיש
העיתונות. של כושר־הביקורת סול

 פעם לי סיפר רפאל יצחק השר־לשעבר
סכין תקע שמישהו היהודי על בדיחה

 הפרטיות״, על ״הגנה של באיצטלה עבה,
 להבין כדי שעה רק לי דרושה היתד,

 מיהרתי בה. הטמונה הסכנה עצומה מה
 את מסרתי ובה לעיתונות, הודעה לחבר
 לכל מייד חולקה היא הדברים. עיקרי

הכנסת. את המסקרים העיתונאים
 ולרבים פרלמנטי, כתב יש עיתון לכל

 טרח לא מהם אחד אף שניים. יש מהם
 להעביר אף או הצעת־החוק, על לכתוב

שבו כעבור עורכיו. לידיעת הדברים את
 כולם טענו זה, מחדל נבדק כאשר עיים,

ההודעה. את קראו לא בכלל כי
הכת מן שרבים היא המצערת האמת

 בהנחיית ספק (בלי הפרלמנטריים בים
 עניינים לסקר טורחים אינם עורכיהם)

 ברכילאות ומתרכזים בכנסת, חשובים
 בוזאגלו: לח״כ חיימוביץ (ח״כ פשוטה.

 בוזאגלו ח״ב ?״ העצים מן ירדת ״מתי
ה !״ הדורה את ״סתום :חיימוביץ לח״כ

ה של הביוב בוועדת ״סערה כותרת:
!״). כנסת

 הצעת- כי להיווכח נדהמתי שבוע לפני
 מיידי. לדיון בסדר־היום נכללה כבר החוק

 מהם אחדים העיתונים. עורכי את הזעקתי
 עצם על רגע באותו ידעו לא עדיין
 לקרוא טרחו אז ורק הצעת־החוק, קיום

חש עיניהם להם. שהמצאתי העותקים את
כמשמעו. פשוטו כו,

ה והתוצאה להזדעק, החלה העיתונות
 לשבוע. בכנסת הדיון דחיית היתד, ראשונה

 שוב בשקט־בשקט, שבוע, באותו אבל
 הובאה לכך, לב שמו שהעיתונאים מבלי
 קטנה, הצעת־חוק לוועדה והועברה לדיון

 באחת הפומביות אור את לכבות העומדת
 מערכת־החיים של ביותר החשובות הפינות

פקודות־המעצר. הוצאת אולם בישראל:
 — נדהמו הופתעו, שוב העיתונאים

שתקו.

טלי,  גבלס הי
וג׳בריל

 שמואל של והמגמות הכוונות על
 מעיד העקלקלים חייו של זה בעיה תמיר

לפני יום שעבר, בשבוע שהתנהל הוויכוח

_ גידגודים כארבעה תמיר שמואל
ומדכא מסתדר לעסקן ודוחס צעיר מפרקליט

 אל נתיבות למצוא שמצליח כמי יותר אז
ה־ בהברקותיו מאשר עיתונאים של ליבם

מישפטיות.
 המישפטים מן כמה בפירסום לו עזרנו

דוב של בעניינו למשל: עסק. שבהם
 במיש־ חומר־נפץ מיטען שהניח שילנסקי,
 הסכם־ד,שילומים. על כמחאה רד־החוץ,

 והתנדב בכלא שילנסקי אל אץ תמיר
 הזה העולם כי הבטיח ואחר־כך עליו, להגן
 שאז (שילנסקי, בהרחבה. זו פרשה יסקר
 הוא מעצרו, בפירסום מעוניין כל-כך היה

 לכנסת, שהגיש שילנסקי דוב ח״כ אותו
 תמיר, שמואל שר־המישפטים של בעידודו

 של שמותיהם לאיסור פרטית הצעת־חוק
עצירים.)
 ותמיר, הזה העולם בין ההדוק הקשר
 העולם סביר. היה שנים, כשמונה שנמשך

 לביעור המערכה בראש אז גם עמד הזה
 על- נירדף משום־כך במימסד. השחיתות

 המיש־ — בן־גוריון דויד של המישטר ידי
 אלמונים ומבצעים שרותי־הביטחון טרה,

 היו שהעלינו לפרשות פעולות־טרור. של
ובית־המישפט חשובים, מישפטיים היבטים

מישפט :דיוק (ליתר מישפט־קסטנר
הו שבו גרינוולד, מלכיאל נגד המדינה

 התחיל ראשי) כעד קסטנר ישראל פיע
 משמיץ ידוע, נודניק נגד קטנטן כמישפט
ברצי אליו התייחס לא שאיש מיקצועי

 כימעט זכו לא הראשונות ישיבותיו נות.
 זאת. שינה הזה העולם סיקור. בכל

 זה מישפט לסיקור מייוחד אדם הצבנו
 פרת), עימנואל אז, שלנו הפלילי (הכתב

 כמה תוך ובנפש. בלב לעניין התמסר וזה
לאי מישפט־קסטנר את הפכנו שבועות

 סיק־ כולה העיתונות במדינה. המרכזי רוע
 הפך תמיר ושמואל בהרחבה, אותו רה

לאומית. אישיות
 בצורה נולד בן־גוריון עמוס מי׳שפט
 שלנו הגדול המסע במהלך יותר. מורכבת
 בעיריית- והטרור השחיתות מישטר לחיסול

 בדיוק. שנים 25 לפני (״חושיסתאן״) חיפה
 על מחפה המישטרה כי השתכנענו

 פצצות. שתי אצלנו שהניחו הטרוריסטים,
 המיש־ בצמרת קורה מה לבדוק החלטנו

המת על גדולה בחקירה ופתחנו טרה,
בצמרת. שם רחש

 :התוקף לעבר הפצוע מיהודי זעק בגבו.
 פעם אף הרי אותי? שונא אתה ״למה

 סובה!״ לך עשיתי לא
 שמואל כלפי זאת לטעון יכול איני
תמיר.

ם תו  ״ס
הג׳ורה״ את

 עניין היא שהמילחמה אומרים
 לגנרלים. להניחו שאפשר מכדי מדי חשוב

 חשוב עניין הוא חופש־העיתונות כן, אם
לעיתונאים. להניחו שאפשר מכדי מדי,

 מול העיתונות של חוסר־ד,אונים אכן,
הרא בשלב לפחות — לד, המתנכלים פני
העי כאילו נדמה מדהים. הוא — שון

 דעתם על מעלים אינם פשוט תונאים
 רודף- וכמה כמה אחת ועל — שמישהו
 — תמיר שמואל כמו קיצוני פירסומת

לה. להתנכל יעז
 הונחה כאשר שבועות, שלושה לפני

חוק־התו- של ההצעה הכנסת שולחן על

 ״ההגנה חוק על לוויכוח שנקבע הסועד
הפרטיות״. על

 נתעבת הצעת־חוק עמדה סדר־היום על
 ד,מיפ- ״חוק הנקראת תמיר, של אחרת
לגות״.

הדמוק הבטחת של תמיסה באיצטלה
 רצוייה (כוונה במיפלגות הפנימית רטיה

 :פאשיסטית מתכונת זה חוק יוצר בהחלט)
ב מיפלגות של קיומן את מתנה הוא

 על- המתמנה ממשלתי, פקיד מטעם רשיון
 את יתן לא הרשם שר־המישפטים. ידי

 ממטרות לדעתו, ״משתמע״, אם הרשיון
 הקיום״ ״יסוד את שוללת שהיא המיפלגה

הדמוק ואופייה ביטחונה המדינה, של
 עלולה היא שמא חושד הוא ואם רטי,

)46 בעמוד (המשך
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