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 ושמי הזה העולם, ■שם שורבב בצדק
 למסע* כך לקרוא' אפשר אם — בוויכוח

העיתו בין עתה המתנהל ההדדי ההשמצות
 תמיר. שמואל ועורך־הדין טבת שבתי נאי

 בפרשת מרכזי ■תפקיד שמילאנו מכיוון
 שהיא שנים, 25 לפני בן־גוריון. עמוס
קור וכמה כמד. אותי שאלו הוויכוח, מוקד

צודק. מהשניים מי אים
 במה צודקים שניהם חוות־דעתי: הנה

רעהו. על איש אומרים שהם

טבת:
תום־לב!

בן- יעמוס היה 50־ ה שנות כאמצע
 ה- של האמיתי והבוס סגן־המפכ״ל גוריון

 ראש־ של בנו היה גם הוא מישטרה.
 פוליטית בקבוצה ואיש־מפתח הממשלה,

 העולם כולה. המדינה על אז שהשתלטה
הדמו את מסכנת זו קבוצה כי סבר הזה

 משלוחות אחת נגדה. במאבק ופתח קרטיה,
המיש־ בצמרת מילחמתנו היתד. המאבק

טכת עיתונאי
צודקים שניהם

 ושראינו הזאת- הקבוצה את ששירתה טרה,
ועריצות. ■שחיתות ■של רבים סימנים בה

 בן־גוריון עמוס הגיש לא חוכמתו ברוב
 קטנה קבוצה נגד אלא נגדנו, תביעת־דיבה

 שורת בשם בלתי־מנוסים, חובבנים של
 המתרחש נגד חוברת שפירסמה המתנדבים,
 ולפני התביעה, הגשת אחרי במישטחה.

 סידרת־ בהארץ טבת שבתי פירסם בירורה,
 נגדנו, מופנית בעיקרה ,שהיתה מאמרים

המתנדבים. שורת את גם שתקפה אך
 בית־ של קיצפו יצא זו סידרה על

סיבות. שתי ביגלל העליון, המישפט
 בשעה פרוסמה שהיא מפני ראשית,
 התרגשתי (לא ועומד. תלוי היה שהמישפט

 גם סבורים ואנו — אז סברנו כלל. מכך
עיתו כתבות מופרך. זה שאיסור — עתה

 חבר־מושבעים, על להשפיע יכולות נאיות
 בארץ אך פשוטים. מאזרחים המורכב

 ■על הדנים מיקצועיים, שופטים לנו יש
שלפניהם.) חומר־הראיות פי

כדברי הכילה. ■שהסידרה מפני שנית,

מסו מגמתית, ״אינפורמציה בית־המישפט,
 להטעות עלולות שהיו וטענות־סרק׳ לפת
נכונה. קביעה היתד. זאת הציבור.״ את

 בתום- פעל כי וטוען טבת בא עתה
 מידע הקורא לפני המניח כעיתונאי ■לב

 עורך־הדין המישטרה. מראשי שקיבל
 חסותו את מעניק רוטנשטרייך יהושע

זו. לטענה ויוקרתו
 צוער עיתונאי אז גם היה לא טבת

 הוא מנוסה. כתב היה הוא ובלתי־מנוסה.
 מידע. ■להעברת תמים צינור שימש לא

 מילחמתם את ללחום עצמו על קיבל הוא
 היתד, לא נגדנו. ראשי־המישטרח של
 החזקים, מפני החלשים על הגנה זאת
 השליטים על הגנה זאת היתד. להיפך. אלא

 מי׳ש־ ובראשם המדינה, של הכל־יכולים
 לוחמים- של קומץ נגד בן־גוריון, פחת

 מכשירי- בל הופעלו שנגדם בשחיתות,
השילטון. של הכבירים העוצמה

 אם בן־גוריון, ניצח מישפטית מבחינה
 בהרבה. זה ניצחונו הוקטן בעירעור כי

 וכל אנחנו, ניצחנו ציבורית מבחינה
 שהמפכ״ל אחרי הודחה המישטרה צמרת

במישפט. עדותו על בשבועת-שקר הורשע
 ואין נחלת־העבר, הוא זה שכל מובן

 של ספריו טיב על כלשהי השלכה לכך
 רצח־ על האחרון סיפרו ועל כיום, טבת

 נסיונו לגופו. להידון הצריך ארלוזוריוב,
 מאובק מגינזך זו פרשה להוציא תמיר של
 טכסים הוא זה בספר דופי להטיל כדי
לאיש. המתאים זול׳

תמיר:
עזות-מצח

לתמיד. ומכאן
 האחרון האדם אולי, הוא, זה איש
 מישהו על ביקורת למתוח לו ■שמותר
 לזולתו, מוסר להטיף יומרתו זו. בפרשה

 כי עזיות־מצח. בה יש טבת, לשבתי וגם
 האמת סילוף לשם עתה פועל עצמו תמיר

עצמו. את להאדיר כדי זו, פרשה על
 לאחרונה הכינה הישראלית הטלוויזיה

 היא בן־גוריון. עמוס פרשת על כתבה
 המרכזי התפקיד ביגלל אלי, כמובן, פנתה,

 שמואל אולם הזה. העולם בה שמילא
 מן ותבע סחיטה של שיטה הפעיל ■תמיר

 לתפקיד זכר כל בכתבה לגנוז הטלוויזיה
 וביכלל — וכתביו עורכיו הזה, העולם

 עצמי שאני הפשוטה העובדה איזכור זה
 את ושיכנעתי לעניין, תמיר את הבאתי
 מישפט לו למסור המתנדבים שורת ראשי

 קסטנר) מישפט עם (יחד ששימש זה,
 למרבה שלו. הפוליטית לקאריירה בסים

זו. לסחיטה הטלוויזיה נכנעה הצער
 ימים כמה לפני :הדברים בשולי והערה

 הטבע ובדרך במיסעדה, ידיד פגשתי
 בחברתו. שישב האיש ידי את גם לחצתי

בן־גוריון. עמוס שזה ראיתי אז רק
 הזה העולם זו. לחיצת־ידיים על ■שמחתי

 אח עשינו אישיים. מאבקים מנהל אינו
 זו פרשה אותה. ■שראינו כפי ■חובתנו,

 הבן־ המישטר עם יחד נחלת־העבר׳ היא
ושיטותיו. גוריוני
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 בית• שד מפורש איסור אף על
״כ כהנא מאיר הוצב המישפט,

ב מילואים״ שירות
 ושילטונות רמאללה,

ל לו מגיחים צה״ל
השתולל.

נרצה שבעלה צעירה, תל־אכיכית
................עם לכדה נותרה והיא
 הדתיים על־ידי תה

תמו כתשובה לחזור
 כספיות הטבות רת

אחרות. והבטחות

תיה
ניצן? רוני

 שרב־ גילתה הזה העולם של מיוחדת חקירה
ליבראל, היה לא ניצן רוני כלאי

סא־ אלא עצמו, להציג שנהג כפי
 והנהיג בעצירים שהתעלל דיסט

ידע? מי מחרידות. שיטות־עינויים

מי את
משרת■□? ה□
 על כסידרה שלישית כתבה

 ישי־ את המנצלים הה״בים
 לייצג כדי ככנסת רותם

ד ח מים הכרות
 ו־ אילי־הון יות,

כל קונצרנים
כליים.

בגין

 מנחם ייאלץ אם יקרה מה
הפו מהחיים לפרוש בגין

 אותו? יירש מי ליטיים?
למאבק. נערכת ״חירות״

סוג־
תיאטו

בפעולה
ב מספר בורג, יוסף הד״ר שר״הפנים,

הפו שמאחורי האדם על גלוי״לב ראיון
 נעוריו על — ליטיקאי

 על הנאצי, הגרדום בצל
אהב ועל הרחבה השכלתו

לאשתו. הרבה תו

א ר ל ת ו ו ו א י ל !ע
שהמא על זועמת האשה

 על שקרים מפיצה הבת
ית הוא ומבטיחה: בעלה

הביתה! וישוב פכח

! ב א ה
ואכז מרירות •טל שנתיים אחרי
 בדיקת הוכיחה בות

 הוא שהקבלן הרקמות
הדוגמ של ילדה אבי
נית.

גמזו
גומז ה

 לה שהפסיק אחרי שנים שמונה
 חיי- על אימתו טיל

 נפטר כארץ, התרבות
 הפך ששמו המבקר

0לשץ. מטבע
 ושידוכים, מציאות

 וברכות שיקוצים
ומשו שונות ועוד
החדש. במדור נות

ומימווו
אל אלוף־מישנה

 בעל שמשי, ישיב
ח עיטור־המנפת,

 מהצבא לפרוש צה
ולצייר.

עיניים מאיו עור
 היטלא- הם כגדי־העור

 לכל השנה, •טל גר
כיס. ולכל גיל
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