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 ממנו חשובים פחות רבנים המפד׳׳ל. קני
 הלמדן מן ומכניסות. נכבדות למישרות זכו

 הספרדית הישיבה את שסיים יליד־ירושלים,
 כהונה מנעו בבירה, יוסף פורת הגדולה
 של בתו את לאשר, דיין נשא כאשר רבנית.

 הרדיפות החלו מנתניה, שלוש דויד הרב
 שלוש על הומלץ כאשר החותן. נגד גם

 עסקני מנעו בחיפה, ראשי רב לכהונת
 ובלבד — לעיר ראשי רב בחירת המפד״ל

דיין. של חותנו ייבחר שלא
ה־ עסקני פירסמו אחדים שבועות לפני
על דו״ח בנתניה הדתית במועד, מפד״ל
הרב של שתמונתו בעוד המועצה. פעולת
 החוברת בשער הופיעה האשכנזי הראשי

 של קטנה תמונה הודפסה גדולים, במימדים
 בה בעיר, הספרדי הראשי הרב שלוש, הרב

 הרב חמור. של רגליו מבין קלסתרו נראה
חולקה. לא והחוברת נימרצות, מחה שלוש
נענה שינאה, של כזו הצטברות מול

 נתמנה בלימה, הקהילה להצעת דיין דויד
זו. עיר של הראשי כרבה

 ספרדיי הצעת מתנקם. משרד־־הפנים
 כי קיווה אף הוא הצעיר. לרב קסמה צפת

 שוב וכי המרה, השינאה שככה בינתיים
טעה. הוא המפד״ל. עסקני ירדפוהו לא

 בכבוד צפת בשערי נתקבל אמנם הוא
 מריעים וילדים נשים גברים, 3000כש־ רב,
 הכתרתו בטכס תורה. בספרי ומנופפים לו
מירו הספרדיים הרבנים זקני כל נכחו אף

 ראש־העיר וטבריה. חיפה תל־אביב, שלים,
 אך העיר. בשם כתב־רבנות לו הגיש אף

 הודעה ראש־העיר קיבל מכן לאחר שבוע
 לרב משכורת לשלם אין כי ממשרד־הדתות,

 למועצה המיועד העירוני התקציב מן דיין
הדתית.

 לא בצפת כי ראש־העיר השיב כאשר
 מסמכותה ולכן חוקית, דתית מועצה קיימת

 הדתי בתקציבה להשתמש העיריה של
 על הממונה בדבר התערב עיניה, כראות

 העיריה את הזהיר במשרד־הפנים, התקציבים
 על הממונה רותם, שלום זו. פעולה מפני

 שר־ של סמכותו במלוא התעטף התקציבים,
 כי העיריה את הזהיר המפד״לי, הפנים

על עבירה יהווה לדיין משכורת תשלום

דיין הרם
בלימה על תלוי מלימה, בא

 חייב משרד־הדתות, תקנות פי על כי החוק.
 הראשית הרבנות מן אישור לקבל רב כל

רבנית. במישרה לזכות יוכל בטרם
 סיכוי כל היה לא דיין לרב כי ברור,

 את אשר נסים, הרב מידי אישור לקבל
 בית־ באמצעות בשעתו העכיר בחירתו הוד

לצדק. הגבוה המשפט
 לא אך האזהרה, מן התעלם ראש־העיר

 חודשים כמה לפני הגיש כאשר רב. לזמן
 משרד־ לאישור השנתי תקציב־העיריה את

התק את לאשר רותם שלום סירב הפנים,
 שהובטחו שונים, תקציבי־פיתוח גם ציב.

 חדלה ברירה, בלית אליה. הגיעו לא לעיר,
הספרדי. לרב משכורת לשלם העיריה
 וכאשר נזדעקו, הספרדית העדה ראשי

 בה, הופיעו המונית, אסיפת־מחאה ערכו
 שיטרית בכור שר־המשטרה דיין, כתומכי

 הרגיעו השניים ששון. אליהו ושר־הדואר
 בורג הטיפול את להשאיר ביקשו הקהל, את

ממלכתי.
 קיימו השרים שני השרים. מצפון

 שלושה לפני האשים כאשר הבטחתם. את
 שר־ את וזרהפטיג זרח שר־הדתות חודשים

התקנות אישור בעיכוב יוסף דוב המשפטים

ה שני התערבו מקומיים, רבנים לבחירת
 את שר־הדתות מידי ותבעו הספרדיים שרים

מצפת. דיין הרב של עלבונו
 של ועדה להרכיב פשרה: הציע אשכול

ה הנידונה. בבעייה לטיפול שרים חמישה
 שר־המש־ מחבר־התקנות; שר־הדתות וועדה:
 זה אין כי בטענה לאשרן המסרב פטים

ה שר־התחבורה הממשלה! של מתפקידה
הספר השרים ושני בשר־המשפטים; תומך
 אותם את מייצגים וששון שיטרת דיים.

 נועדו שר־הדתות שתקנות החוששים הרבנים
 בלתי- רב שום ייבחר לא בארץ כי להבטיח

למפד״ל. רצוי
 בוועדה כי לצפות היה אפשר לכאורה,

 כי פתרונה. את צפת פרשת תמצא הזאת
 עמדה להפקיר מוכן היה ודרהפטיג זרח

 אך כולה. במדינה השלטון תמורת אחת,
אש משבר־הפרשה, פרץ מיפנה: חל לפתע

 חדשה. ממשלה להרכיב וניגש התפטר כול
 לסחיטות אפשרות הריחו הדתיים־הלאומיים

 לבחירת התקנות אישור היתר: בין חדשות.
 איכפת היה לא לאשכול מקומיים. רבנים

 לו, מתנגד יוסף דוב אשר דבר להבטיח
 גם יאושר שהחוק הבטחה קיבלה והמפד״ל

 צפת. בפרשת להיסוג תידרש שהמפד״ל מבלי
הופקר. דיין דויד

 כי הצעיר הספרדי הרב הבין השבוע
 פומבית בהאשמה יצא הוא אבודה. המלחמה

 מי מכל רב מישרת מונעת המפד״ל כי
למע זו, ודתה לשורותיה. משתייך שאינו

ה השרים שני למצפון נואשת פנייה שה׳
 לא דיין דויד אולם ומפלגתם. ספרדיים
 מעיינים שוב החלו ידידיו עצמו. את הישלה

הזקו בחו״ל היהודיות הקהילות ברשימת
לרב. קות

עסקי□
ת ר ע השומן ק

 ואני מהורוביץ הרשיון את הבאתי ״אני
 נשמעה להורוביץ!״ אותו להחזיר אלך גם

 אגודת- מרכז של בחדר־הישיבות הצעקה
 הקשיש הח״כ היה הצועק בתל־אביב. ישראל

לוין. איצ׳ה־מאיר
 ישראל בנק נגיד חתם זה שבוע בתחילת

 אגודת־ישראל, לבנק הרשיון על סופית
 בנק העממי לכינוי זכה שכבר הבנק

 שלושה בסך היסודי ההון הצבאי. הנוינושל
 הרשיון, למתן כתנאי שנדרש דולאר, מיליון

 לאגו- אסור לפיו השני, התנאי על הומצא.
 הבנק על בעלותה את להעביר דת־ישראל

 ברור, היה כי איש. הקפיד לא אחר. לגורם
 לבעלי- הבנק נמכר ההון שגויים שברגע

ההון.
 להציע אגודת־ישראל ראשי ניגשו עתה

 בת הנהלה בתוך שלהם, הנציגים שני את
 בהנהלה המשקיעים נציגי עשרת חברים. 12

 הנציגים שני כן לא אך בקלות, נבחרו
 המקומות את תבע לוין הרב הפוליטיים.

 חתנו ובשביל ארנסטר שימחה ידידו בשביל
התאר במפלגה הסיעות יתר שינפלד. משה
 ח״כ נגדיים: מועמדים שני הציעו גנו,

 יעקב ההונגרית הסיעה וראש לורנץ שלמה
 אגודת־ מרכז של חשאית בהצבעה גרוסמן.
רוב־קולות. וגרוטמן לורנץ קיבלו ישראל

 ״אני לוין: התפרץ התוצאות משנודעו
 אותו שיסע מיד זרים!״ למען עמלתי לא

 בשם ׳ פה מכנה אתה מי ״את נירגז: קול
זרים?״
 ״זו לצעוק: המשיך לקול, שעה לא לוין

 אף הוא הזאת!״ ההצבעה כפיות־טובה,
בצו להתנהל העניינים ימשיכו שאם איים,

הרשיון. על לוותר יהסס לא זאת, רה
 דבר, שינה לא האיום האיום. ושוב: \
 את לבצע ימהר לא שלוין ברור היה כי

 מצפים אגודת־ישראל ראשי כל שכן איומו,
 משא־ומתן החל מהבנק. גדולים לרווחים
 הציעו המשקיעים המנגנון. מינוי מסביב
 היה יכול לא ואיש משלהם, כללי מנהל

 חילוקי־ נתגלו זאת לעומת לכך. להתנגד
 כל יותר. הנמוכות המישרות לגבי .דעות
 שכדאי שומן, של קערה בבנק ראתה סיעה

בקירבתה. לשבת
ויתר. לא המובס לוין איצ׳ה־מאיר גם
 כסגן־ חתנו מינוי למען במערכה פתח הוא

 לא שאם איים שוב הוא בפועל. מנהל
 לחורו־ הרשיון את יחזיר המישרה, תינתן
ברצינות. מתכוון הוא הבהיר, הפעם, ביץ.

פשעים
ב ת כ א מן מ ר ק ה
 עדיין רחוקה פליגלמן שושנה רצח פרשת
ה מאז שחלפו החודשים בששת מסיומה.

 ומשונות, שונות גירסות הושמעו רצח,
 של גירסתו חשובה: אחת גירסה חסרה אך

 החליט השבוע עצמו. בולקין אלי הנאשם,
לדבר•
 בולקין הצליח במעצר, שבתו כדי תוך
 דעתו את הביע בו לחברו, מכתב לכתוב

 המכתב עצמו. הפשע ועל החקירה צורת על
 בצירוף לכלא, מחוץ אל פלא בדרך הוגננן
הזה. העולם למערכת שיימסר בקשה

כולקין: אלי כתב
 רצח קרה פשע. מכל חף אני ראשית,
מישהו להרשיע מחיר בכל מנסה והמשטרה

רצי שלוש נויפלד, לוי של המקרים (אחרי
 בחיפה, מיפעל־הפיס מוכר רצח העוזי, חות
 אינני ואם בירושלים, הסיגריות מוכר רצח

 בשכונת בתל־אביב, קבצן רצח גם טועה,
 שהמשטרה כאן לראות אפשר מחלול).

 יכולה אחרת הפעם, להפסיד מוכנה איננה
גדולה. שערוריה להיות

 שושנה, של החבר הייתי שאני והיות
 באמת (האם אותה שראה האחרון ולדבריהם

 יותר יודעת המשטרה אולי האחרון? הייתי
לנ רציתי תקופה באותה ובדיוק ממני?),

 להפעיל מזה קל אין אז הארץ, מן סוע
 נפל שלא בגלל — כמובן האשמה. את עלי

 להם היתר, לא — האמיתי המבצע בידיהם
אחרת. ברירה
 גופה, כשמצאו שבהתחלה, לב שמת האם

 התאבדות.״ זאת ״שאולי בעתונות כתבו
סי שאין המשטרה ראתה אז שכבר ייתכן
 מכן, לאחר אבל המבצע. את לתפוס כויים

 בעניין לחקור התחילו מגבוה, בלחץ כנראה
חוקי. שאינו מעשה מכל נרתעו ולא

עוצ למה אפילו ידעתי לא כשנעצרתי
 לחדרי, הבלשים שני כשנכנסו אותי. רים

 רוצים הם ומה נכנסו מדוע אותם שאלתי
 אותי כבלו הם תשובה. ללא אבל ממני,

 לחקירה עצור ״אתה אחר־כך: לי ואמרו
יותר.״ לך יגידו ובצפונית

 של העדות בגלל שזה חשבתי בהתחלה
 התלוננה ששושנה נזכרתי אבל שושנה,

 היו והשוטרים בצפונית, ולא בדרומית
 ולפי ידי על ששמו הכבלים לפי מהצפונית.

 הוא שהעניין הבנתי הרצינית הבעת־פניהם
 שהביאו עד לשתוק. החלטתי כן על חמור.
 על ידעתי לא לפתח־תקווה בלילה אותי
 היומנאי לי הודיע שם רק עצור. אני מה

 קבלתי רצח. כתוב שלי שבפקודת־המעצר
 להמשיך והעדפתי פחדתי הבנתי, לא הלם,

לשתוק.
 מכות לי נתנו אותי. לדוש התחילו בעכו

 לי נתנו גומי. מצופה חשמלי כבל עם
 לרוב ואגרופים הרגליים כפות על מלקות
 ולילות. ימים חקירות־נפש כן וכמו בבטן,

 בבדידות הייתי אותי. חקרו אלא ישנתי לא
 מה־ יותר קצת שגודלו בחדר חודשיים,

 אשנב ועם מברזל דלת עם בתל־מונד. צינוק
 לספר יכול אני כמעט. אויר ללא קטן,

 בעכו, החודשיים על ספרים ולמלא ולספר
הזמן. ולא המקום לא זה אבל

בכי קצינים רק היו האלה הדברים ובכל
 ושני לכתר עד ומעלה, מרב־סמל — רים

 אנשי 15כ־ אותי. חקרו אלה כל כוכבים.
 אני מה לכן היטב. בי טיפלו משטרה

 להגיש יכול אני האם — לעשות יכול
 לעזרתי? כעד אביא מי את צו־על־תנאי?

ממשלה. הם הרבה. הם אחד. אני
אליבי. להם מסרתי להוכחות. ועכשיו

 כל את ובילבלו עדים והפחידו הלכו הם
 אחרי שטען נהג, איזה מצאו שלי. האליבי

 האם לעכו. ואותה אותי שהסיע חודש־וחצי
שמצאו הנעלים או הדעת? על מתקבל זה

 החרמתן. מיום יום 18 אחרי רק חול, בהן
 שיהיה כדי הרבה כל־כך חיכו דעתי לפי
 השמיכה. את וגם החול את לסדר זמן להם

 אותה, מצאו הרצח מיום חודש אחרי
 הראשונה בפעם לא וגם אותה. הריח וכלב
השניה. בפעם אלא

 במקום, עקבה גם שמצאו הסתבר פתאום
 ומיום מעצרי מיום מאוחר בוןאריך זה וכל

 זהותה שכשחיפשו בטוח אני הגופה,. מציאת
 בסביבה. השטח כל את הפכו הגופה, של

 ועקבה? שמיכה מצאו לא אז מדוע
שקרים ועל פרוצות על מסתמכים הם

בעדו מוסרות הפרוצות אותי. לקבור כדי
 מה כל אבל אחרת, ופעם כך פעם יות

 עצרו כמובן מסרו. הן רצתה שהמשטרה
ימסרו? שלא מדוע אותן, חקרו אותן,
 — אותם חוקרים היו שאם בטוח אני

 היו אותי, חקרו שהם כמו — השוטרים
האמת. כל את ומספרים נשברים

 לי אמר הזונות, בגלל בצפונית כשהייתי
 אתה שלא יודעים ״אנחנו החקירות: ראש

 גם יודעים אנחנו אבל שושנה, את רצחת
 פיך פתח לכן, הדבר. על יודע שאתה
 בגלל במאסר־עולם תשב אז לא, ואם ותצא.

 כהן הקצינים בנוכחות היה זה כל אחרים.״
וסירקים.

 חקירה לעשות יכול הייתי עשיר הייתי לו
 אין אבל האמת. כל את ולגלות נגדית

 פרוטה לי אין כי זאת, לעשות באפשרותי
 אלחם אבל שילמתי. לא עוד לעורך־דין וגם
 גנב, אני שמי. את לטהר בשביל הסוף עד

שפל. רוצח אינני אבל הכל, פורץ,
 עבדה היא פרוצה. היתד, הנערה מזה חוץ

 זה? בכוון חקרו לא הם מדוע בטרמפים.
 כמה גם לי יש קרה. זה שכך בטוח אני

 אותם להכריח ניסתה שהמשטרה עדים
 נסי־ להם והבטיחו עדוודשקר, נגדי למסור

 אבל תיקים. להם ולסגור כסף, לחו״ל, ער,
במשטרה. להעיד אותם אביא ואני סירבו הם

 המכתב את בכתבי רב סיכון מסתכן אני
 לידיעת להגיע צריך זה כל אבל הזה.

הציבור.

ארלוחרוב
ה כ היה זה כ

— ארלוזורוב פרשת את זוכרים רבים
 אינו איש אך שלו. מזווית־הראיה אחד כל

 אל־רגייג, סאלם איברהים כמו אותה זוכר
 כי בבית־המשפט. חשוב תפקיד שמילא

 את שזיהה גשש־המישטרה היה אל־רגייג
 ממקום־הרצח לדעתו, שהובילו, העקבות

 הנוכחי, דן מלון מול שפת־הים, שעל
ה לרחוב המוסלמי, בית־הקברות דרך

ירקון.
 של וזכרונו שנה, שלושים עברו מאז

 ה־ במיטב המאורעות את קישט אל־רגייג
 סיפר השבוע המסורתי. המזרחי דימיון

 (״מוטקה״) למרדכי המקושטת גירסתו את
בירוש אצ״ל מראשי שהיה מי ארציאלי,

בנגב. הארץ ככתב עתה המכהן לים,
אל־רגייג: של סיפורו וזה

ארלוזורוב? הדוקטור היה מי אתה היודע
 היה לא אז בן־גוריון. כמו אז היה הוא

בן־גוריון.
 בהורה עם התחתן ארלוזורוב הדוקטור

 אנגלית. אזרחות עם וחכמה, מאד יפה
 היה כי מלך. כמו מכובד היה הדוקטור

 ממוות. אותם ומציל החולים את מרפא
 אותו הזמין אנגליה, של המלך כשהתחתן

)16 בעמוד (המשך

כולקין של ממכתבו קטע
הכלא מן ישר פלא, בדרך
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