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 לחו״לילחופשת לצאת צורך אין מעכשיו
במתכו להרזייה, מרכז ובריאות. הרזייה

 מיוחדת כמחלקה נפתח בינלאומית, נת
דיאטטי־ מומחית עם שאול, המלך במלון
 רפואית השגחה עם מארה״ב, קנית

 אלי בהנהלת אינדבידואלי, וטיפול
ושמחה.

 האירוח בצד פועל זה הרזייה מרכז
 ר ר 0 המשפחה. לכל המלון של הרגיל ־

חדר, בכל ורדיו טלפון ממוזגים, חדרים
 מועדון סאונה, אולמפית, שחייה בריכת

לילה.
 בעוד ילדיכם את יעסיקו ומדריך גננת

אמיתי. מנופש נהנים אתם
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 המהודרת החוברת
שעבר שיצאה

 ת77מה החוברת לאור.
שר־המישפטיס; את

אך תמיר; שמואל
 :טוען מישרד־המישפטיס

שלגו.״ א7 ״החוברת
חד ונתיבים תמורות הביא מי
 והחקיקה המישפט למערכת שים

 י העליונים השופטים ? בישראל
המחוקקים? הכנסת חברי
פעי לו ליחס שאפשר האיש מי
וה המדיני, במישור ענפה לות

 שר־ ? ראש־הממשלה ? חברתי
 הד״ר שר־האוטונומיה, ן החוץ
בורג? יוסף

 עמודים, 12 בת הדורה חוברת
צב ובשני יקר נייר על מודפסת

ו האלה השאלות על עונה עים
 שכה האיש נוספות: רבות שאלות
 שר־ מאשר אחר לא הוא הצליח

תמיר. שמואל המישפטים
 את לקרוא מתעצל מישהו ואם
 יכול הוא החוברת, בשער הכתוב

 בציור־ ולהבחין בה להתבונן רק
על שנעשה תמיר, של פורטרט

ש שר־המישפטים של תמונה פי
ש בעת רבות, שנים לפני צולמה
רזה. עדיין היה תמיר

שא־ כל על כמעט עונה החוברת

 יש שלה השני העמוד בפתח ברת.
 ל״ידי־ תמיר ידי על חתומה פניה
 בפניית תמיר כותב נכבדים.״ דים

הש השנה לי ״זו שלו: הפתיחה
 כשר־ במישרד־המישפטים לישית

סקי בזה לכם מוגשת המישפטים.
 בתחום יזומות פעולות על רה

 לצד במישרד־המישפטים פעולתי
הממשלה. כחבר הפעילות

ו מטרות כי תיווכחו ״בוודאי
לעצמנו.ב שהצבנו רבות תוכניות

ב בוצעו דרכנו, ובראשית מצע
 עור קרמו כבר ובחלקן שלמות,
וגידים.

 בעיצומה — אחרות ״משימות
ביצוע.״ תנופת של

מוק החוברת של הראשון הפרק
 תמיר המישפט.״ ל״מערכות דש

ה בשלושת מונו בזכותו כי טוען
בי שופטים, 80 האחרונות שנים
 תמיר עליונים. שופטים 5 ניהם
שי אותו מיכתב של צילום מביא

ל לנשיא־בית־המישפט־העליון גר
מכ בו זוסמן, יואל הד״ר שעבר,

 הצגת תיד זוסמן את תמיר נה
הכהן.״ יואל ״רבי רבה, קירבה
 בראש תמיר עמד החוברת לפי

לשופ נאות שכר להשגת המאבק
מיב לבדיקת ועדה ומינה יזם טים,

 הגדיל בית־המישפט, וסמכויות נה
 לתביעות־ בית־המישפט סמכות את

ה על להתגבר והצליח קטנות
בבתי־המישפט. פיגורים
 הארור הפרק הוא השני הפרק

למע מביא תמיר בחוברת. ביותר
 הוא שלדבריו חוקים 30מ־ לה

 גאה עליהם החוקים בין יזם. עצמו
 התועבה, הוקי גם מצויינים תמיר

המיפלגות. וחוק הפרט צינעת חוק

לאוטונומיה השרים ועדת ל.
 כחבר האוטונומיה בשיחות המשפטים שר של הפעילה השתתפותו

 במלואה ביטוי לכלל באה לשיחות, הישראליים השרים צוות
 משפטית ועדה הוקמה לאחרונה כאחד. פורמליות הבלתי ובשיחות
 האוטונומיה. מהות של המשפטיים־מדיניים ההיבטים לבחינת

 עמיתיו עם אשר המשפטים, שר עומד הישראלי הצוות בראש
 של המשפטי היועץ והאמריקאי גאלי, בוטרוס מר השר המצרי

 אינטנסיביות בשיחות פתחו הנזל, הרברט מר המדינה מחלקת
האוטונומיה. של המשפטיים-מדיניים ההיבטים את לפתור במגמה

ובחוץ־לאדץ בארץ מדינית הסברה .8
 בקנדה הברית, בארצות המשפטים שר של ההסברה לשליחויות

 עמדותיה הסברת מבחינת ביותר חיובית תהודה היתה ובאירופה
ר מסע מול ישראל של מי  למדינה. העוינים הגורמים ע״י המנוהל נ

 משרד על־ידי היזומות לפניות המשפטים שר נענה מקביל באופן
 של עמדותיה את להסביר הממשלתית העתונות ולשכת החוץ

בישראל. הפועלים הבינלאומית התקשורת לנציגי ישראל

החוכרת מתוך קטע. :תמיר על תמיר
. ביותר חיובית ״תהודה . ״ .

 מישרד־המיש־ לפעילות הנוגעת לה
 עונה לא* אד כולה והממשלה פטים

 הוא מי אחת: פשוטה שאלה על
 מי ? החוברת של המוציא־לאור

הד מי עתק? סכומי בה השקיע
בני מופצת. היא ולמי אותה פיס
 ה־ שם ציון המחייב לחוק, גוד

 יוזמי נשארו וביודהדפוס, מו״-ל
דוב ונסתרים. מבויישים החוברת

 חיים עורד־הדין תמיר, של רו
החו של קיומה על ידע סמט,
 הזה העולם כתב עם בשיחה ברת.
 שלא להיות יבול ״לא סמט: אמר

 די־ בכל ביודהדפוס. שם מצויין
 את מציינים אנחנו שלנו חוברות

הדפוס.״ שם
 הפה פליטת את כשתפס אולם

ה ״את לתקן: סמט מיהר שלו
הד התנועה הוציאה־לאור חוברת

 למישרד־ פנתה התנועה מוקרטית.
 ד חומר, לקבל כדי המישפטים

ה את לה נתן מישרד־המשפטים
 ולשר למישרד־המישפסים חומר.
 להוצאת נגיעה כל אין תמיר

לאור.״ החוברת
 אולם ככל. הצליח תמיר

החר את ראה לא סמט כי נראה

 תמיר שלו בחוברת מייוחד בפרק
ב בהצלחה נלחם הוא כי טוען

טע ללא־הכיסוי, הצ׳קים תופעת
 איש כל אצל גיחור המעוררת נה

 בסוגיה העוסק שופט או מישטרה
זו.

ה האוטונומיה. על אחראי
 תחת מופיע בחוברת השלישי פרק

 תור וכלכלה.״ ״מישפט הכותרת:
תע או אמיתי שלו, חלקו הבלטת
 וועדת־השרים־לח- בדיוני מולתי,

 ואת הוועדה את תמיר משבח קיקה
 להזכיר שוכח אינו הוא עבודתה.

 בראשה, עומד שהוא נוספת וועדה
 מקרקעי־ להפשרת וועדת־שרים

יפור שמסקנותיה ומבטיח המדינה,
בקרוב. סמו

 בעלון ביותר המרתק הפרק אד
 הוא תמיר של הפרטי התעמולה

ש אחרי השונים.״ ״הנושאים פרק
ווע החנינות, בנושאי עצמו, שיבח

 וטוען עמד, בראשן מייוחדות דות
 מישרד־המישפסים בין היחסים כי

מעו היו לא ללשכת־עורכי־הדין
ב תמיר מגיע אידיליים, כה לם

המדיני. לנושא סקירתו
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