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ספו ההסתדרות, של כללי כמזכיר בקר, אהרן של ימיו @
 צמרת בתוך השטח, לפני מתחת מדד מעין קיים אחדים שבועות מזה רים.

להנהגת הודיעו המרכזת בוועדה מפא״י נציגי יתר כל כמעט בהסתדרות. מפא״י

במדינה

 צעדים מיד יינקטנ לא אס תפקידם, במילוי להוסיף יכולים אינם כי המפלגה,
 שתדע אישית, השפעה ובעלת תקיפה אישיות ההסתדרות בראש למנות ממשיים

 עצמנ, בקר גם כיוס רואת בעבר, למצב בניגוד חזקה. ביד העניינים את לנהל
סילוקה נגד ייאבק לא והוא העניינים, על להשתלט יצליח לא כי

מפא״י בצמרת קשיים :חילופי־הגכרי לגבי הצפוי היחידי העיכוב
 נולדה הנוכחי. במצב ההסתדרנת, מזכיר לתפקיד אחר מתאים מועמד למצוא

 לא כי מפורשות הודיעה זה, לתפקיד רצינית כמועמדת כה עד שנחשבה מאיר,

ת.הנוכחי הכנסת של כהונתה תקופת גמר לפני החוץ משרד את תעזוב

חר: במקום גם צפויים חילופי־גברי • לא הדתיים־הלאומיים א
 הכוונה העליזן. לבית־המשפם נוסף, דתי שנפט למנות שלהם הלחץ מן ירפו

לתקן בא זה דבר כושל. וכשר־דתות שנון כמשפטן הידוע ורהפטיג, זרח לד״ר

המהלו את לרכן ולנסות ורהפטיג, בתקופת הדתות משרד של הכשלונות את
 בחודשים הדתית הכפייה על הנחית העלינן שבית־המשפט המשפטיות מות

האחרונים.
הספסרות כשטח הנעשה את שיחשפו שערוריות יתגלו •

ע. ק ר ק  ורמת־גן, בני־ברק והרצליה, תל־אב״ב עיריות בין ממריבות כתוצאה ב
 לשטחים כיום הנחשבים שטחים על השיפוט זכות בדבר ובת־יס, ראשון־לציון

במישרין קשורים וסגניהם, הללו העיריות מראשי כמה כי יתברר חקלאיים,

)8 מעמוד (המשך
 התקדם, רבות מאות של קהל הכפר. מן

המישטרה. בניין לעבר צפוף, בהמון
ה. מול ר ט ש מי  ערכו הוועד אנשי ה

בהת כי, להם ברור היה קצרה. התייעצות
 עליהם היהודי־ערבי, הוועד להחלטת אם

 חששו הם מחיר. בכל שפיכות־דמים למנוע
 למל- ליהפן־ עלולות מהדמות־דמים כי גם

 שכיריו ובין המקומי הנוער בין חמת־אחים
 התת־ בעלי עובייה דיאב של המזויינים
מיקלעים.

הצעי מאות את להרגיע היה קל לא אך
 המישטרה, בניין מול שעמדו הנזעמים, רים

 בידי שעלה אחרי גם לכל. מוכנים ושהיו
 ישרתו לא מהומות כי לשכנעם המארגנים

ש כלעומת בקושי רק חזרו המטרה, את
הג היא נרגעה: לא המישטרה ואילו באו.
בכבישים. המחסומים את בירה

משפט
ם ו ת ב ב ז ר
 שוטרי בפני בעדותו שיקר פרלמן רב־סרן

המשטרה־הצב־ קציני ובפני ישראל משטרת

משפטו* בפתיחת (עומד) פרלמן רם״ן
אשמות בחמש הודאה

מיפו על שלטונם בכוח בקרקעות. מספסרות שהתעשרו גופים עם ובעקיפין

לירות. מיליוני עשרות בסן הטבות וסגניהם העיריות ראשי העניקו השטחים
 קואד 15 לפחות ההסתדרות תפרק שקטה פעולה תוך •

המזע־ הגילויים הסיבה: הקואופרציה. למרבז המסונפים פרטיכיס
 הסתדרותית ביקורת של זרקורים היפנו בחיפה לבשר הקואופרטיבים על זיעים

מעילות ביזבוז, אי־סדרים, שורדים בהם שנס מיפעליס, של ארוכה שורה לעבר

זו, מציאות עם קצר זמן לפני עד שהשלים לקואופרציה, המרכז .וגניבית

קיני־השחיתות. את לטאטא ההסתדרות ראשי ידייעל־ אולץ לו, נהירה שהיתה
 לדון כן־גוריון דויד על־ידי תתבקש מיוחדת שרים ועדת •

מספר להעניק הכוונה: הצבאי. המימשל כשטחי חדשים בסדרים
 לכמה מוניציפאלי מעמד והענקת לתושבים, רשיונות מתן לגבי מינהליות הקלות
בו משטרתי־בטחוני גוף להקים הצעה הכותרת: גולת נוספים. ערביים ישובים

הערביים. האזורים בתוך ערבים, רק ישרתו

 ניסים יצחק הראשי הרב של להשפעתו הנתונים חוגים •
 הררי יזהר הח״כים על-ידי ככנסת שתועלה בהצעה יתמכו

הצעה הראשית. לרבנות הבחירות עריבת כדבר צימרמן, וצבי
 שלפיו המפד״ל, לבין מפא״י בין שעבר בשבוע שנחתם ההסכם את נוגדת זו

 הראשיים הרבנים ושני הספרדי, הראש״ הרב על נוסף אשכנזי, ראשי רב ייבחר
שיכהן אחד, שירא רב לבחור תבקש וצימרמן הררי הצעת שנים. חמש יכהנו

 ופועלי־אגודת־ישראל אגודת־ישראל ח״כי כי הנמנע, מן זה אין חייו. ימי כל
המפד״ל. של רב בחידת. למנוע כדי זו, בהצעה דווקא בכנסת יתמכו
 שפיגל תיק בי תל־אכיב, מחוז פרקליטות הודעות למרות •

 במה עוד יעברו דיחוי, ללא למשפט יוגש ובי מובן בבר
צעדים ייעשו כי ■גם, ייתכן לכית־המשפט. יוגש שהתיק עד שבועות

להכרעת כולה תועבר והיא בית־המשפט, בתחום הפדשה של בירורה למונע

 וניתניסן סודיים הס הדיונים בו המנגנון, נציבות שליד המשמעתי בית־הדין
אלא■לפיטורים.| למאסר, להביא כדי בהם אין אף אלה דיונים מפלגתית. להשפעה

שהת הברורה העובדה היתד, זאת — אית
ב השנ-ה הישיבה סיום עם השבוע גלתה

הדורס. הרב־סרן פרלמן, אלי של משפטו
 האישום סעיפי בחמשת הודה עצמו הוא

שהו האשמות עשרה שלוש מתוך האחרונים
 בפני טען הוא כי: בכך אישר נגדו, גשו

 התאונה, על לו ידוע שלא המשטרה חוקרי
 מפורט. באופן בפניו תוארה שהיא למרות
 משטרה- לחוקר בעדותו מסר הוא שנית:
 טען, בבסיס, היה יום אותו במשך כי צבאית
ב לא אך לחיפה נסע אמנם כי מכן, לאחר

 בצורה התנהג הוא שלישית: שצויין. מסלול
רבי ששיקר. בכך צה״ל חייל הולמת שאינה

 המחייבות להוראות ציית לא הוא עית:
 הוא חמישית: עדות־שקר. שמסר בכך בצה״ל,
 מסר שלא בכך הולמת, שאינה בצורה התנהג
 עדויות ומסר למשטרה, התאונה על בעצמו

כוזבות.

 הענינים השתלשלות את זקנה. אנחות
 האזרח אמר, יוסף הראשונה בישיבה סיפר
 את להפקיר לו ועזר בג׳יפ, פרלמן עם שנסע
 היה יכול עדותו סיום אחרי ברחוב. הזקן
 את לשמוע השניה, בישיבתו המשפט, בית

עצמו. הנאשם של עדותו
 יום באותו נסע כיצד וסיפר חזר פרלמן

אוטו לעקוף שהתכונן ובשעה שלו בג׳יפ
 הבחין שחור, פיח ענן אחריו שפלט בוס׳
 בלם הוא הכביש. את לחצות שניסה בזקן

 הבלימה בשלב בישיש פגע אולם ריכבו, את
האחרון.
ביסס עליה — בסיפורו העיקרית הנימה

וסניגורז. דרגה, אותה בעל חלונה לידו:

 כרמי אמנון שלו, עורך־הדין גם הגנתו את
 נעשתה ברחוב הפצוע שהשארת היתר, —

 לא האיש כי משוכנע בהיותו לב, בתום
 ויקום יתאושש והוא רציני באופן נפגע

לדרכו. ללכת
 לבוא (לזקן) לו ״הצעתי פרלמן: כיפר

 שהוא דבריו על חזר הוא אך לבית־חולים,
 שאוריד ביקש הוא כלום. לו ואין בסדר
 לכיוון בידו והצביע הצרכניה ליד אותו

בקשתו.
מאחורי, שישב אמר, לי אמר רגע ״באותו

ל רוצה הוא אם אתו, מתווכח אתה ,מה
ההת שאמרתי, כפי אותו.׳ תוריד — רדת

 הבקשה ואחרי גדולה היתד, אצלי רגשות
 הזקן על שאין שראיתי ואחרי אמר של

 כזאת, מתח ירידת אצלי היתד, דם, סימני
או והורדתי שביקש למקום אותו שהסעתי

הצרכניד,.״ ליד תו
 בכל חשש לא אם התובע־הצבאי, לשאלת

 סיפר עצמו שהוא לאחר נפגע, שהאיש זאת
 בתמימות: פרלמן ענה בג׳יפ, גנח הישיש כי

 חשבתי, אבל הזמן, כל נאנח באמת ״הוא
זיקנה.״ מתוך נאנח שהוא לב, בתום

תולדות
ך ת חו ה1זו א

 יסודי כלל לומדים לדמגוגיה קורס בכל
 עניין של לגופו לעולם להתוזכח לא אחד:
המא אחד קורא הנאום, באמצע אם, חלש.
 חייב תשובה, עליה שאין קריאת־ביניים זינים

תשו שנייה, של היסום ללא להשיב, הנואם
 זונה!״ אחותך אכל ״כן, כגון: בה

 למדו בארץ הדתיות המפלגות כי נידמה
 — מפלה נוחלים הם כאשר היטב. זה כלל

משי הם — משפטית או מוסרית ציבורית,
 ממזר/ אתה ״אבל סטנדרטית: תשובה בים

 את (למחוק הומו־סכסואלי / נאצי / פושע
המיותר).״

 כאשר רופאייזן. פסק־דין למחרת קרה כך
 מנצח יצא דניאל״ ״האח כי לדתיים נסתבר

ה יצאו במשפטו, שהפסיד אף בדעת־הקהל,
 את האשימו הם מוחצת. בהתקפת־נגד דתיים

 עם פעולה ששיתף בכך רופאייזן אוסוואלד
הנאצים.
 שלא עד אבסורדית, כל־כך היתד, זו טענה
ה האנשים עשרות כל בין הד. שום עוררה

 היטב רופאייזן את שהכירו בארץ, עתה חיים
 את אחד אף נתן לא הנאצי, הכיבוש בימי

קו מתנה לו מסרו זאת תחת לעלילה. ידו
לקטיבית.
 ישראל התנסה השבוע מבריסל. ד״ש
 בית־המשפט כאשר נסיון. באותו שלזינגר
 לרשום הדתי משרדיה,פנים על ציווה העליון

ה מיהרו הנוצריה, אשתו עם נשואיו את
בעברו. לפשפש דתיים

הש הצזפה פירסם בתרועת־נצחון ואמנם,
 פעם, הורשע שלזינגר התוצאות: את בוע

 כרופא, התראות בעודן רבות, שנים לפני
 הדתי העתון בעיני מאסר. חדשי לכמה נידון

 על הוויכוח סוף כנראה, זר״ היה ובעליו
אזרחיים. לנשואין הזכות

 מסע־ההשמצה. על שמע לא עצמו שלזינגר
 חמה, ברכה שיגר משם בבריסל. ישב הוא

 כפייה למניעת הליגה לידי השבוע שהגיעה
 הפרשה: גיבור כתב דתית.

 את ידעתי אבל מיברקכם. את ״קיבלתי
 לוכסמבורג מרדיו פסק־הדין) (על החדשות

פר דברי את יחד שודרו הן בריסל. ומרדיו
 ממשלת בשביל יפים כל־כך היו שלא שנות,

ה הבלגית, הצרפתית, העתונות כל ישראל.
תוצ על הודיעה והלוכסמבורגית הולנדית

המשפט. אות
 ליבנו, מכל לכם תודה אסירי ״אנחנו

ואני. אשתי
 צריכה היתד, אשתי טוב. לא המצב ״אבל

ו היות זימרה), (של הופעות כמה לבטל
 במלחמתם ממשיכים האדוקים בלגיה יודיד,

נגדנו.
 בבריסל. הישראלי במועדון הייתי ״אתמול

 שגריר של אשתו נג׳ר, ,הגב את שם פגשתי
 היום כל שבמשך לי סיפרה היא ישראל.
 שאלו ואנשים בשגרירות, הטלפונים צילצלו

ה במועדון וגם בשגרירות גם העניינים. מה
 מאד.״ הליגה ידועה ישראלי

 חושב ״אני ביותר. הטובה הציונית
חוד שלושד,־ארבעה בעוד לארץ שנחזור

 הקשה• מזג־ד,אוויר בגלל חולד, אשתי שים.
 שהיא חושב אני מיד. לחזור רוצה היא אבל

 על מדברת והיא ביותר, הטובה הציונית
 גן־עדן.״ על כמו ישראל

״יש ד,הפגנתית: החתימה את נשא המכתב
רישמי״. באופן שלזינגר, והנריאטה ראל
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