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במדינה

אורחים

שר דמהדר־ן כ
 המודרנית, מכונת־ההקלטה הומצאה מאז

 שהמוקלם מבלי אדם קול לקלוט המסוגלת
 כולו בעולם עורכי־הדין ניהלו בכך, ירגיש
 או כשרותן סביב בלתי־פוסק משפטי מאבק

 כראיות חשאיות, הקלטות של אי־כשרותן
 בתי- סירבו באנגליה בבית־המשפט. חוקיו׳ת
 לתיקיהם, הקלטות לקבל היום עד המשפט

ב השופטים פסקו שבארצות־הברית בעוד
 המשפט בתי לסרוב העיקרית הסיבה חיוב.

 ביד כחומר הם הקלטה סרטי הבריטיים:
הפסוקים. ולסירוס לשינוי ניתנים היוצר

 ישראלי בית־משפט נתבקש שעבר, בשבוע
 להם ניתנה ההזדמנות בנושא. הלכה לפסוק
 בן־פורת מרים המדינה פרקליט שסבו בשעה

 (ראה חרותי יעקב במשפט להשמיע ביקשה
 והקצין חרותי של שיחותיהם את לעיל)
 שהוקלטו ),1033 הזה (וזייולס אהרונ־ יצחק

חרותי. של ידיעתו בלי
״איש יפקפק ״האם אי ״ההקליר, ז

 חרותי על לחץ שאהרוני משום כשרה נה
כי שידע מבלי לכך, אותו ,ושידל לדבר,

 מורה בדמות טוב במזל נמצא האיש
 ישראל ד״ר וממושקף, נמוך־קומה ירושלמי
 ה־ כתב־העת את המוציא שייב, (״אלדד״)

 עד הגיע שדברו שייב, סולם. לאומני־קיצוני
 — לפתע הפך ביותר, מצומצם לחוג רק אז

לאו לדמות — ד,ש.ב. של האדיבה בעזרתו
מית.

"מפניך ״וגרשתמו . . שמח לא איש .
 השבוע עצמו. שייב מאשר יותר כך על

 סולם, של וחגיגי מוגדל גליון הוציא
 בסיפוק סקר כתב־העת, של ה־ססז הגליון

 גלו- ברבים הפיץ עמו יחד הישגיו. את
 מלכות- מפת את שהכילה צבעונית, ייה

שייב. בעיני מצטיירת שהיא כפי ישראל,
 קיימים, בגבולות קשורה אינה זו מלכות

 היא קיים. פוליטי מבנה לשום דומה. אינה
סע־דיה, וסיני, מצריים של חלקים כוללת
 שסווז: בספר כנאמר הלבנון, כל ואת סוריה,
 כי הנהר, ועד מים־סוף גבולך את ״ושתי

מ וגרשתמו הארץ יושבי את בידכם אתן
פניך.״

ועד הנילוס מן בדיוק מגיעה זו מלכות
הפרת. של הצפוני לחלקו

הנהר, של הדרומי חלקו על
וי עיראק, בדרום הנמצא

שייב. ישראל הד״ר תר

שייב לפי ישראל מלבות
לפרת פרט הכל,

ב דו הב כ הז
כ• אומרים ליבוביץ ״על

 המגלה סמוי, חוש לו יש
 נקודות־התורפה את לפניו

 לפני התמוגג יריבו,״ של
ה מן ירד כאשר דבר, שבוע
 סמיאלנ״סם״) השופט מטוס

 עור־ מגדולי אחד ליבוביץ׳,*
אמ של הפליליים כ־־הדין

 ״בית־ הרומאן גיבור ריקה,
 ריינולדס, קוזנטין של דין״

 חובבי של שלם דור שהלהיב
ובישראל. באמריקה משפט

 נסתבר, מהר חיש אולם
 לליבוביץ כי המזל, לרוע

 לגבי רק לא סמוי חוש יש
 ידידיו. לגבי גם אלא יריביו,

 לפני רבים ימים עברו לא
 מנקודות־ה־ באחת שהבחין
 ביותר המכוערות תורפה
מכני בו כלוב־הזהב בארץ:

ח אורח כל הממשלה סה
 חס״ ייפגש שלא כדי שוב,

ה מיריבי אחד עם ושלום
 אשר דבר יראה או שלטון,

 שאותו חפץ איננו השלטון
לעיל). (ראה יראה אורח

 אדרת הסניגור הסביר מוקלטים,״ דבריהם
 הוא חרותי התביעה: טענה התנגדותו. את

כלל. לדבר לא שזכותו ידע הוא עורך־דין.
 גלוי פער הראשונה בפעם נפער השבועי

 היוש־ השלושה מתוך שנים השופטים. בץ
כ ההקלטות את לקבל החליטו בדין ב־ם

 והשופט בר־זכאי הנשיא קבעו כשרה. עדות
ההו כי אנו ״משיכנעים בהח־יטתם: אבישר

מ נגבו השיחות, בשלוש הנאשם, של דעות
כשרה.״ עדות והן והחופשי, הטוב רצונו

 השופט הביע לגמרי, שונה אחרת, דעד,
 הן השיחות שלוש ״כל רווה: יצחק ד״ר

 גם בהן ויש ופתוי, דברי־שידול מלאות
. לחץ דברי .  אין וכמובן למשל, נניח .

 שאיש־מרות העקרון, של הדגמה אלא זו
 עצור להכריח כמש, פיזי לחץ על־ידי מנסה

 ה״טיפול״ ובמשך אחרים, על דברים למסור
 את המפלילים דברים העצור מפליט הפיזי
 העצור של שהודעתו א־ש, יפקפק האם עצמו.
בשלמותה? פסולה
 אני העקרון שמבחינת חושב אני ״אין

 פסיכי, לחץ להפעלת אחרת להתייחם יכול
 מאשר יעיל יותר הרבה מקרים בהרבה אשך
. פיזי לחץ . ״ .

 איפיא, שוכנעתי, ״לא רווה: של מסקנתו
 בשלוש דבריו את מסר שהנאשם וכלל כלל

 תוכן ולדעתי חופשי, ובאופן מרצון השיחות
כהוכחה.״ פסול הללו השיחות

ת דעו
ב ל ש ם שד האחרון ה ל סו ה

 החשדות את ולתמיד אחת להשקיט כדי
ב הש.ב. של חלקו לגבי בציבור שנתגלו

 ב־ למצוא צורך היה קסטגר, רצח פרשת
 את המטילה ונוראה, שחורה דמות חפזון

המוניות. רציחות ומארגנת הארץ על חיתתה

,64ה־ בן ליבוביץ׳ אולם כרצועה. לא
הממ לפקידוני שקל החומר מן קורץ לא

כש ברצועה. להוליכו ההסתדרות או שלה
 אחד לו אמר לסיומו, הביקור התקרב

את שראית מקווה אני ״נו, המארחים:
הכל!״

ראי לא אבל ״מצטער, ליבוביץ: השיב
 דבר לו הראו לא השופט: טענת תי!"

 במיוחד לממשלה. הרצויים דברים מלבד
נסורי־קרוזא. את לראות במפגיע דרש

 כלוב- את הפקידים העבירו ברירה, בלית
 שם אולם מאה־שערים. לשכונת הזהב־הנייד

 לשכונה בכניסה הכלוב: מן השופט פרץ
 ונפגש מידיו התחמק למלווה, ״תודה!״ אמר

 ארוכים יומיים במשך הקנאים. דוברי עם
 ובבתי- בישיבות בחופשה: השופט בילה

האקזוטית. הכת של הכנסת
איך המארחים: של העיקרית דאגתם

ב ההסתדרות מגבית על הדבר ישפיע
ל פועל חד־העין השופט אשר אמריקה,

שנה? 18מ־ למעלה זה מענה

דיפלומטים
היחיד המוהיקאנ■

 הקאריירה את הרס לא מעשה שום
 מאשר יותר שרת משה שר־החוץ של

 רוזנברג ישראל תת־שר עם החשאי הסכמו
 דתיים אישים מינוי על רפאל יצחק וח״כ

 תמיכת תמורת שגרירים, של לתפקידים
 דויד נגד בממשלה בו הדתיים השרים

 העולים על־ידי ההסכם פרסום בן־גוריון.
)14 בעמוד (המשך

למהג בן ליבוביץ׳, של האמיתי שמו *
 ה־ את ליבו. הוא שברומניה, מיאסי רים

 כדי באמריקה, רק לשמו הוסיף ״ביץ׳״
יותר. יהודי צילצול לו שיהיה

12

האחווו כתבתו את וני שי&ו מראש!

דהיוו קשה
 האחרונה כתבתו היא הכאה הרשימה

האח רשמיו מעצרו, לפני נלסון רפי של
 המקדשים, ארץ בבורמה, מביקורו רונים

הישראליים. והשליחים הריקשות, האורז,
 סיפון על שנעצר אחרי שבועיים השבוע,

 המשיכו בנסל־סואץ, טופט" ה״כירגיטה
 רפי את להחזיק המצריים השלטונות
לשחררו. עדיין סירבו אילץ, (״נלסץ")

 וכקופני בקהיר האו״ם, כמרכז כנידיורק,
 הדיפלומאטיים המאמצים נמשכו הגן

 דאג האו״ם, מזכיר רפי. של לשיחרורו
 המשלחת ראש את אליו הזמין המרשאלד,

 לספק ממנו ביקש לוטפי, מוחמד המצרית,
 של בריאותו מצב על קבועים דו״חים לו

המצ השלטונות כידי חקירתו ועל נלסון,
 באיסמעיליה נחקר אילץ כי שהודיעו ריים,

הזה״. ״העולם כתב הוא אם לברר בדי
 שמשרדיו הבינלאומי, הימאים אירגון
 ביקש לקהיר, הבריק בלונדון, נמצאים
לשח אל־נאצר עבד גמאל מצריים מנשיא

 מילוי כעת שנעצר מאחר אילץ, את רר
 ה״כירגיטה סיפון על כמלצר הימאי תפקידו
 הצלב מרכז ביקש שעה אותה טופס״.
אילץ. אצל לבקר מנציגו, בג׳נבה האדום

 את סיימה טוסט״ ש״בירגיטה למרות
ול הישראלית, ״צים״ כשירות עבודתה

 לדנים, נוגע אינו שוב הענין בל כאורה
 כפרשת להתענץ הדני משרד־החדן המשיך
 באמצעות ללחוץ הוסיף אילץ, של מעצרו

 חאו״ם במרכז ונציגו בקהיר שגרירו
לשיחרורו.

 שקט השבוע שרר אחת ככירה דק
 הימאי-הכתב של מעצרו כפרשת מוחלט

 למרבה אילץ. (״נלסץ״) רפאל הישראלי
 ירושלים, דווקא זאת בירה היתה התמהון

הישראלי. משרד-החוץ של מושכו מקום
 כסואץ העצור הימאי בי נודע בו מהרגע

 הדחוק, למזרח הזה" ״העולם שליח הוא
 עבודתו כדי תוך שליחותו את שביצע
 הישראלי משרד-ההוץ פסק במעט כימאי,

 אילץ. כפרשת פומבית, לפחות להתענין,
 מעצר של קודמים שבמקרים למרות

 העתונים קיבלו ערכיות במדינות ישראליים
^ ך ך ך צ * *״,*<** ךד***רר*.* ה * * * * ״****** ל

,מאת

1(רפי
 הבינלאומי המאמצים על

העצורים לשיחרור פעם
 לה הפעם הישראלי החוץ

1...... 11 ■זלט  בכיו מאמציו על מוחלט
באלה. היו

 הכינז סוכנויות-הידיעות
 לכ< מצרים שלטונות פנית

 בישראל לברר כבקשה
 וא! עיתונאי, אילץ רפי

הזה" ״העולם במערכת

בבית־הכנסת הדתיים חייה את מנהלת בראנגון הייחודית הקהילה *
הב רבי הבורמיים, מהמקדשים ובקישוטיו בצורתו שינוי תכלית 1 1 ■1


