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המניות ערך

ב אחד כל השקיעו המייסדים
 בן־גוריון עמוס ל״י... 150 שעתו
 חלקו עבור 1952 בשנת שילם
 לא בכורים חברות ל״י. 1400

 גדולה. למציאה פעם אף נחשבה
 עזבוה בשותפות רבים חברים
 ל״י, 300 תמורת חלקם את ומכרו
 שווי לקיומה... הראשונות בשנים
בכו בן־גוריון עמום של זכותו

ל״י. 5000ב־ נאמר רים

 נתגלתה השותפות כי הדברים בראשית קובע טבת מר
 בן־גוריון מר כי קובע הוא מכן לאחר ומיד כושל, כעסק
 (כעבור זה כושל לעסק כניסה בעד זאת בכל שילם
 עצמו את ממנה הוא ל״י. 1400 של סכום אחדות) שנים

 הוא בן־גוריון מר של חלקו ערך כי וקובע נכסים למעריך
 מאה למשגשג כנראה, הפך, הכושל העסק ל״י. 5000
 אם בלתי־פעיל׳ כשותף בן־גוריון מר אליו הצטרף מאז
.3570/0ב־ שנים שלוש תוך עלה הרכוש ערך

 לקח מנין השאלה על לרגע אף תוהה אינו טבת מר
 הדרוש הסכום את הצנועה, המשכורת בעל בן־גוריון, מר

 בגילוי־לב ירקוני מר מסר זה בעניין גם גרסתו. לסי אפילו
ל בן־גוריון למר שהשיג הוא כי הזה העולם לחוקרי

 ירקוני שמר וחיסכון, הלוואה בבנק הלוואה זה צורך
 של אשתו שם על אמיצים, עסקיים בקשרים בו קשור

ל עמדו לא החוקיות האשראי הגבלות בן־גוריון. מר
זה. במקרה מכשול

הקרבי העבר
 בצבא ששירת בן־גוריון, עמוס
ה במלחמת שנים שש הבריטי

 פלוגה מפקד והיה השניה עולם
הש היהודית, בבריגרה קרבית

ב קרייתי בחטיבת כרב־סרן תתף
ל חוייל הוא העצמאות. מלחמת
ו הרמים קרבות לאחר משטרה

מ הימים... עשרת קרבות לאחר
 מיכאל משנה אלוף קרייתי, פקד

 החטיבה ספר את הקדיש בנגל,
 : ירו בכתב בן־גוריון לעמום

 קווי מאחורי שפעל לזה ״מוקדש
האוייב.״

 קרייתי, מחטיבת ,28ה־ בן הקרבית, הפלוגה מפקד
 טבת, מר בפיקחות זאת שמכנה כפי למשטרה, ״חוייל״

 מרבית שנפלו ולפני המכריעים הקרבות מרבית לפני עוד
 בתחילתו. היה לצה״ל וכשהגיוס תש״ח, מלחמת חללי
 פתח־תקווה, למשטרת בן־גוריון מר של ״חיולו״ לאחר

מש הצומת, משלטי חולייקאת, על הקרבות התקיימו
ה ומרבית נצרת כיבוש פלוג׳ה, סווידאן, עיראק טרת
 כיבוש עזה, במבואות הקרבות ללבנון, פלישה גליל,

 אילת. ומיבצע ואל־עריש לאבו־עגילה הפלישה באר־שבע,
 היו בן־גוריון, מר של האישיים מידידיו בנגל, לאלוף
 היא עובדה החטיבה. ספר להקדשת משלו טעמים בוודאי

 בזמן גם רציני קרב בשום השתתף לא בן־גוריון שמר
בצה״ל. הקצר שירותו

ליגום של הווילה
הש הבכירה אחותו בהמלצת

 בשיכון (שקיבל הדירה את כיר
 אליהו) ביר המשוחררים החיילים
 1949 באביב צעירה... למשפחה

 אליהו. ביד לדירתו לחזור ביקש
לפ מיאנה הדיירים משפחת אך
 בן־גו־ ועמוס הדירה... את נות
 טיגארט במבצר לגור הוסיף ריון

 לעבודתו ולנסוע שבפתח־תקווה
 חי שנתיים בוקר. סדי בתל־אביב

 לעזרתו נחלץ 1951 בקיץ כך.
 יוסף דאז, הכללי המפקח סגן

 ההצעה את העלה הוא נחמיאס.
בדי יתגורר בן־גוריון שעמוס

ש ליגום שלום של המרווחת רה
ב הפיתוח באיזור נבנתה אך זה

המפ סגן של הצעתו הרצליה...
 בעיקבו־ הביאה דאז הכללי קח

 מטעויות־השיפוט אחת את תיה
יש משטרת של ביותר המצערות

ראל•

 בן־ מר של מגוריו לייסורי טבת מר שמקדיש התיאור
 מר שאב מאין להבין קשה ממש. רחמים מעורר גוריון

 מדי לנסוע הנפש ותעצומות הרוח עוז את בן־גוריון
 מפתח־ ,צמודה משטרה במכונית קילומטרים 12 בוקר

 שנתיים שכעבור פלא אין בתל־אביב. לעבודתו תקווה
ו בו להתחשב נאלצה והמשטרה נפש עד מים הגיעו

 קילומטר 11 מתל־אביב הרחוקה בהרצליה, לגור להעבירו
 גם אפשר זה, חשוב חסכון של חיוניותו לאור בלבד•
 של ביותר המצערות השיפוט מטעויות ״אחת את להבין

 הווילה פרשת את מכנה טבת שמר כפי ישראל״, משטרת
ליגום. של

הדיירים הטרדת
 בית־המשפט שהוציא לאחר
ה על האוסר מניעה צו המחוזי
 אליהו) שביד (בדירה דיירים

 עורך- ביקש הדירה, את להשכיר
מש את בן־גוריון עמוס של הדין
 אכן אס שתוודא תל־אביב טרת

 לצו־ בניגוד הדירה הושכרה לא
 מעשי" הן כאלה בקשות המניעה.

שגרה.

 דייריו את הטרידו המשטרה ניידות כי גילה הזה העולם
 — חצות לאחר כלל בדרך — אליהו ביד בן־גוריון מר של
 מצרף טבת מר בדירה. החיים את עליהם להמאיס כדי

השיגרתיות. הפעולות לשורת זו פעולה

הנטוש הרכוש
 נפקדים לנכסי האפוטרופוס

 15ב־ לתפקידו מונה שפריר דב
בן־גוריון עמוס ...1948 ביולי

 הנטוש הרכוש שוד בפרשת טבת מר של הגנתו עיקר
 הפשע היות עובדת כי שסבור מי כך. עשו כולם : היא

בטענה להסתפק יכול היחיד, העבריין את מזכה נפוץ

ברמ האפוטרופוס במחסני רכש
כור ארבע ,1948 באוגוסט לה,

שול לילה, שולחן מיטה, סאות,
ומ מנורה ספת־ישיבה, עגול, חן

אר שקיבולו שבור חשמלי קרר
 שלו והמנוע מעוקבות רגל בע

 ל״י 78 היתה התמורה שבור...
 של משכורת היה שערכן דאז,
מחו מפקח סגן של חדשים שני
זי.

 שאינם אלה את לשכנע מנסה טבת שמר במידה אולם זו.
ביותר. צולעות שלו העובדות הרי כך, סבורים

 כי לעין גלוי טבת, מר שמביא התאריכים מתוך גם
 את הוציא למשטרה, ״חוייל״ זה שאך בן־גוריון, מר

 מנגנון כל למעשה קיים שהיה לפני רב זמן הרהיטים
 ״מחסני בשם מכנה טבת שמר מה האפוטרופוס. של סדיר

 שתי בן בית דבר של לאמיתו היה ברמלה״ האפוטרופוס
 הערבים מעשירי אחד על־ידי שהוכן חדרים, 12 קומות,
 עדי לדברי בתו. לחתונת ריזיק, שוקרי השייך בארץ,
ו חדשים רהיטים לפה מפה מלא זה בית היה ראייה,
 מכל חדשים. חשמליים מקררים שני גם שכללו יקרים,
 האפוטרופוס״ ב״מחטני היה לא : ברור אחד דבר מקום

 שעה האפוטרופוס, של אחד רשמי מפקח או פקיד אף
 רכב על ריזיק רהיטי. את להעמיס הורה בן־גוריון שמר

 לאחר ניתנה בן־גוריון מר של שבידו הקבלה המשטרה.
הזהירות. למען מעשה׳

האמיתית הבדותה
 ש־ )956 הזה (העולם הסיפור

 הסטל על אסר בן־גוריון •עמוס
 ריא לעצמו רכישה האפסנאי

ר מעמד באותו מעיקרה. ברייה
 המחוז של האפסנאות קצין כש

כורסאות. שתי מאירי גרשון

 שם הזה. בהעולם פורסם לא לכן באמת. בדוי הסיפור
 ביקש הראשונה, ההעמסה בשעת ״כאשר, : כתוב היה
 לו ענה אחת, כורסה לעצמו לקחת רשות הסבלים אחד

״אסור זה :וטוהר־המידות צדק חדור בזעם מפקדו ! 
 גרשון בשם אפסנאי קצין או אפסנאי ממל כל הוזכר לא

 ראש על המשטרה כובע בוער מדוע ברור לא מאירי.
המאמר. מזמיני

ץ הכסף בא מניין
 נכנס כיצד לדעת שירצו יהיו

 בשיכון לדירתו בן־גוריון עמוס
 הדירה .1953 בשנת ברמת־גן,

 שיפורים ולאחר ל״י, 6800 עלתה
 ל״י 4000 ל״י. 7500ב־ הסתכמה

 היתר ואת מהוריו מתנת קיבל
 1500 : משכנתא בעזרת מימן

 700 האפותיקאי, מהבאנק ל״י
 במסגרת מהאוצר הלוואה ל״י

לשוט הניתנות לשיכון הלוואות
ההל מקרן קיבל ל״י 300 רים,

 (אלף והיתר השוטרים, של וואות
 ל״י 700 בהם מחסכונות, ל״י)

ב מהדירה שכירות דמי שקיבל
 בדירה שדרו הדיירים, אליהו. יד

 ספטמבר עד 1948 מאוגוסט
 בן־גוריון לעמוס שילמו ,1955
 כ־ הארוכה התקופה כל בעד

ששילם הפינוי דמי .נל״ 1400

 בן־גוריון עמוס להורי נמצאו מהיכן לשאלה ניכנס לא
 שצוטטו המספרים משפע אולם מיותרות• ל״י 4000

 המעוררת תמונה מצטיירת טבת, מר על־ידי בערבוביה
 לכן. קודם קיימים שהיו אלה כל על נוספים חשדות
 בילויים כחובב היטב הידוע בן־גוריון, עמוס שמר מסתבר
 למופת. חסכני אדם היה וכדומה, במועדוני־לילה יקרים
 גירסת לפי — להשקיע מנת על שחסך הל״י 1400 מלבד

ממשכו לחסוך בן־גוריון מר הצליח בכורים, — טבת מר
 האפוטרופוס רהיטי בעד ששילם הסכום את הזעומה רתו

 600ו־ אז משכורת כחודשיים טבת, מר לדברי (שערכו,
 החדשה בדירתו שהושקעו ל״י אלף עוד וכן כיום) ל״י

 העובדה למרות נחסכו האלה, החסכונות וכל ברמת־גן.
 ביד דירתו על המשכנתא את חודש מדי לשלם שעליו
מה הל״י 1500 של ההלוואה את שנה), 30(ל־ אליהו

 ואת מהאוצר שקיבל ההלוואה את האפותיקאי, בנק
המש בשארית השוטרים. של ההלוואות מקרן ההלוואה

 ארבע בת משפחה לפרנס בן־גוריון מר הצליח עוד כורת,
נפשות.
המרובה. את המחזיק מועט של נאה דוגמה אכן׳

כמה. פי גדולים היו להם...

^• החקירה על השפעה ///////̂
ל בן־גוריון עמוס יוכל כיצד
 לא או הושפע שהחוקר הוכיח

 עם עמוס) (של מחברותו הושפע
 ? אחר אדם כל עם או ירקוני,
 אם להיות צריכה היתה השאלה

 כי להוכיח יוכל בן־גוריון עמוס
 להשפיע כדי בבירור, התערב א7

 היה יכול כך על החוקרים. על
 בשלילה. להשיב בן־גוריון עמוס

מ בבירור... שטיפלו הקצינים
ה המפקח שסגן הם אף אשרים

בבירור. התערב לא כללי

 עמוס כי שיגיד במשטרה אחד חוקר ממצא אם
 שותפו, של התיק את לסגור הוראה לו נתן בן־גוריון

 צורך כל אין אילם ישראל. גיבורי לאות זכאי הוא הרי
 התערב כן־גוריון עמים אם כלל חשוב לא זו. בגבורה
 העובדה כלל. רה לבא התערב שלא או למעשה, או להלכה

 מנהל הוא נגדו האיש כי ידע שהחוקר היא הקובעת
 השליט האיש של הקרוב וידידו שותפו הוא חקירה

 החיל מן סילוקו או בדרגה שהעלאתו האדם במשטרה,
 היא בן־גוריון עמוס נגד ההאשמה במישרין. בו תלויים

 אדם עם והעסקיים החברתיים יחסיו את מייד ניתק שלא
 בעבירות חשוד על־ידה ונמצא המשטרה על־ידי שנחקר

טבת. שבתי גם מודד, זו עובדה בעצם פליליות.

̂////////////^ יחסים של טמפרטורה ^^
 במדחום. יחסים למדוד אפשרות אין לטמפרטורה, בניגוד ש־ מקום, מכל היא, העובדה

 בילוי פירושו — חמים״ ״יחסים בשם כינתה שהשורה מה מעולם קיים לא בן־גוריון עמוס
 ובמקומות־שעשועים בבארים קרובות, לעתים משותף, ליגוס, מר עם ״חמים״ יחסים

 בפירוש אושרה זו עובדה כדת. בשתיה מלווה אחרים, וחצי השנתיים במשך לא ובוודאי
הבארים. בעלי על־ידי וכן בדבר, הנוגעים כל על־ידי האחרונות.

 בעל־בית בין המקובל מן בוודאי חורגים אלה יחסים
השכירות״. לפני זה את זה הכירו ״שלא דייר־חינם, לבן

 שהובא המעט גם אך אלה, בפרשות הנוגעות העובדות כל את זו במסגרת להביא המצע יקצר
 בלתי־ באורח; צדדיה ׳מכל הפרשה את לתאר על־אנושיים מאמצים עשה לא טבת מר כי מעיד

בלתי־כשרים. באמצעים האמת את לעוות בנסיון אחרים המאשים הוא ודווקא משוחד.
 משפטי לדיון הוגשו טבת מר על־ידי הנידונים העניינים כל כי להזכיר רק נותר לבסוף,

הארץ, את לחייב צריכה היתד, זאת עובדה .סוב־יודיצה״. בבחינת והם בן־גוריון מר על־ידי

 תמוה אלה• בפרשות גילוייו המשך פירסום את להפסיק הזה, העולם את שחייבה כשם ממש
 להידון, העומד במשפט הצדדים לאחד זה מעין משפטי סעד להגיש צורך הארץ ראה מה על

 זה. במשפט השני הצד של פניו את בלתי־הולמת כה בצורה להשחיר לעצמו הירשה וכיצד
י להתברר הפרשה עומדת שבפניו בית־המשפט, על שלם בלב סומך הארץ האין

 רב בכבוד
הזה. העולם מערכת


