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פילגש
בהסטד

מפלגתי. עסקן להיות החליט לכן
 אינפלציה שררה לא עדיין שנים באותן

 הקשרים בעל והרשקוביץ, העסקנים בשוק
 את לעצמו למצוא התקשה לא המתאימים,

הפו של הזעירים העסקנים בשורת מקומו
המזרחי. על

 בסולם טיפס והרשקוביץ חלפו השנים
 סיעת כחבר מעלה. מעלה הגיע המפלגתי,

מור שמהן הסיעות משלוש אחת למיפנוז,
 מנגנון כאיש הרשקוביץ בלט המפד״ל, כבת

ב ריכזה מזיפנוז שסיעת למרות מובהק,
ה של האידיאולוגים את דווקא שורותיה

מפלגה.
 עם קשריו את היטב ניצל הרשקוביץ

כ המשמש למיפנה, מראשי בן־נתן, רפאל
 מונה המפלגה, של המיסים מחלקת ראש

הס של המיסים מחלקת לראש בהשראתו
 הפועל לוועד ונבחר המזרחי הפועל תדרות

המפד״ל. של
 האיש, הדעות. לכל מצליח אדם היה הוא
 עלה כל, חסר כשהוא הקיבוץ את שעזב

 הדורה וילה לעצמו רכש החברה, מרומי אל
 שליד האריסטוקראטיות השכונות באחת

 ושני אשתו עם התגורר הוא שם רמת־גן,
בניו.

 רק אבל המצליח, בעסקן קינאו רבים
 מסתתרת ההצלחה מאחורי כי ידעו מעטים

 הרשקוביץ אברהם כי ללב. נוגעת טראגדיה
 מחלת — מרפא חסרת במחלה נגוע היה

 לשמור השתדל הוא (אפילפסיה). הנפילה
 מחלקת ראש כי השמועה, אבל בסוד, זאת
 לה עשתה הנפילה, במחלת חולה המם

כנפיים.
★ ★ ★

גוב חינוך
 הרשקו־ של שמחלתו היחידי אדם ^

 אשתו, היתד. אותו הרתיעה לא ביץ | (
 כמורת העובדת האשה, ).45( הרשקוביץ רות

 הכירה ברמת־גן, הדתיים מבתי־הספר באחד
 נגוע שהוא ידעה בקיבוץ, הרשקוביץ את

 החליטה הכל, למרות בו התאהבה במחלה,
מס לבעלה ליצור כדי חייה את להקדיש

ל הרבתה אף היא חמה. משפחתית גרת
לעצמו. שבנה הציבורית בקאריירה אותו עודד

מ למעלה נמשכה המשפחתית האידיליה
 הרשקד חזר אחד ערב שנה. ושבע עשרים

 ״אני מדהימה. בשורה כשבפיו לביתו ביץ
סי אצלי,״ שעובדת צעירה בפקידד■ מאוהב

אחריה.״ משוגע ממש ״אני לאשתו, פר
 להגיב. כיצד ידעה לא הנדהמת האשד,

 ניסתה היא אבל בין־רגע, עליה חשך עולמה
 בחיוך לו ענתה בי,״ מהתל ״אתה להבליג.
ה כי לעצמה לתאר יכלה לא היא מעושה.

 הירהורי־ להרהר עשוי המכובד הדתי עסקן
מאו היה הוא התלוצץ, לא הוא אבל חטא.

 עם הדוקים יחסים קיים וחצי שנה מזה הב.
 את לגלות לבסוף החלים הצעירה, מזכירתו

לאשתו. הדבר
 היתד, הדתי במשולש השלישית הצלע

 הטיל לא שאיש יפה, פקידה ),23( קוגל רחל
הצנועה. בהתנהגותה דופי

בחי הצעירה זכתה דתיים להורים כבת
 נרשמה מזרחי, צעירות של במוסד דתי נוך

בר־אילן. לאוניברסיטת לימודיה בתום
מצטיינת, תלמידה שהיתר, למרות אבל

באוניבר לימודיה את קוגל רחל סיימה לא
כפקידה. לעבוד העדיפה סיטה,

 את מייד צדה והמושכת הצעירה הפקידה
 אחריה לחזר שהתחיל הרשקוביץ, של עיניו

ה את ראו ד,קאסטל של הפקידות במרץ.
 מבתי־ באחד יושבים כשהם פעם לא שניים
 השמועה עברה לאוזן מפה הסמוכים. הקפה

 בכל כמעט רחל עם נפגש הרשקוביץ כי
 בין היחסים והתהדקו הלכו בינתיים ערב.

 כלל ניסו לא והשניים והפקידה, הרשקוביץ
 ידעו הקאסטל עובדי כל זו. עובדה להסתיר

 אברהם של פילגשו היא קוגל רחל כי
הרשקוביץ.

ה על לאשתו סיפר שהרשקוביץ לאחר
על להתגרש, לה הציע הוא בציבור, ידועה

 הוא הצעירה. אהובתו את לשאת שיוכל מנת
 עבורו מהווה מאשתו הפרידה כי הסביר

 להתגבר יצליח אם שספק ממושך, סיוט
ה הפילגש עם בנעימים שבילה שעה עליו.

 ביקש בו מכתב, לאשתו שלח הוא צעירה,
הוא: כתב הגט. את לקבל שתסכים ממנה

 לילות־זוועה, שני לי היו הנערצה, ״רות
 לחץ עלי היה האחרון. הלילה ובמיוחד

ל קצרה לתקופה לנסוע חברים מצד גדול
תשובה. להם לתת הבטחתי אירופה.

 בסיוט הותקפתי לנסוע החלטתי ״כמעט
 אבל הייתי מלאה בהכרה לי. היה לא שעוד

ש עד אימים סיוט הרגשתי, לא הגוף כל
גו זו שהחלטה ברור לנסוע. לא החלטתי

 אין עבודה. גם לי תהיה שלא לכך רמת
ברירה. כל לי

 לשחרר להחליט אבקשך מאוד ״רות,
ש לי האמיני לפני. אין אחרת דרך אותי.
 יש לגבייך. מצידי נבלות זו כי לי ידוע
 נוסע אני עליו. להתגבר יכול שאינני כוח

 איפה בדיוק לי ידוע לא להבראה, לגליל
 או ששבוע מניח אני זמן. לכמה לא וגם

לה,רגע. גם קצת ואוכל הלוואי יום. עשרה
והלילות הימים כל שאני לי ״האמיני

 מדעתו שיצא אדם עם עסק לי שיש חושבת
 עליו להשפיע עשוי אינו הגיוני נימוק ושום

מדעתו.״ אותו ולהזיז
 אינו כי הסביר בשלו, עמד הרשקוביץ

 שאותה הצעירה, הפילגש בלי לחיות יכול
 היתר, שאשתו למרות לאשר״ לשאת רצה

 עליו ולעבור העניין כל את לשכוח מוכנה
 אבל לבעלה, זאת הבהירה היא היום. לסדר
כך. על לשמוע רצה לא הוא

יד לא היא אונים. חסרת נשארה האשד,
מ כמה עם התייעצה לפנות, מי אל עה

 ראשי אל לפנות לה הציעו הן ידידותיה.
 כי הסבירה תחילה, היססה היא המפד״ל.

 בעלה. של בקאריירה לפגוע רוצה אינה
ה עזרת את לבקש החליטה לבסוף אך

מפלגה.
 לפנות עומדת היא כי לבעלה כשסיפרה

 הוא כי לראות הופתעה המפד״ל, צמרת אל
 יעזור לא ״זה התרגשות. סימני מגלה אינו
 יודעים ״במפלגה הרשקוביץ, הסביר לך,״
דבר.״ לעשות יכולים אינם והם הכל,

 היא ברירה. נותרה לא הרשקוביץ לרות
הס המבישה, מהפרשה לצאת דרך חיפשה

 לביתה לקבל מוכנה תהיה כי לבעלה בירה
 לא הרשקוביץ אבל הצעירה. הפילגש את

 לרעה להשפיע עשוי ״הדבר להצעה. נענה
 תירץ רב,״ נזק להם ולגרום הבנים על

סירובו. את הוא
 העסקן של מכריו לעיני נתגלה זאת בכל
לעי ראו הם למדי. משעשע מחזה הדתי
 הוא, — הדתי המשולש את קרובות תים
 משותף לבילוי יוצאים — והפילגש היא

 יפה ״היא חברתיות. ובמסיבות בתיאטרון
 את האשד, הביעה מאוד,״ ומושכת מאוד
 שהוא פלא ״אין הצעירה, יריבתה על דעתה
כל־כך.״ אחריה כרוך

 כל בליבה אין כי השבוע הסבירה היא
ל אותה לנטוש שהחליט בעלה, אל טינה

 נישואין, שנות ושבע עשרים לאחר אנחות,
 חולה אדם ״הוא צעירה. נערה בגלל והכל

שנע־ ״והעובדה אמרה, תסביכים,״ ואכול

הריק המשם

 טענה |יימפלגתי עניו .זה
אחת

 הסבירה קוגל, רחל של לעבודה מחברותיה
מפו הוראה קיבלו הקאסטל עובדי כל כי

הפרשה. הדלפת את מחיר בכל למנוע רשת

 של והצעירה היפה פילגשו קוגל, רחל של מקומה היא
 סביב שקמה השערוריה שבעקבות הרשקוביץ, אברהם

המפלגה. של הדין בבית סופית יתברר שהעניין עד מעבודתה הושעתה ביניהם, האהבים פרשת

מח חיקו אל אהבה השיבה ויפה צעירה רה
 את לו להשיב עשויה ואולי מאוד, לו ניפה

הס הרשקוביץ רות הנפשי.״ שיווי־משקלו
 לבעלה להשיב הפילגש תצליח אם כי בירה

 לשלם מוכנה היא תהיה שיווי־משקלו, את
המחיר. מלוא את
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דכא העולם

 כש־ ,לביתו הרשקוביץ חזר אהד רם **
 לנתק ״החלטתי משמחת. בשורה בפיו

ה לאשתו. סיפר עימד״״ הקשרים כל את
 אבל פתוחות,' בזרועות אותו קיבלה אשד,

 ארכה לא המחודשת המשפחתית האידיליה
ימים. משלושה יותר

 הודיע בלעדיה,״ לחיות יכול לא ״אני
 כעבור חזר הוא הבית. את ועזב הרשקוביץ

 ושוב פיזמון, אותו כשבפיו אחדים ימים
 יכול אינו כי שהסביר לאחר הבית, את עזב

)20 בעמוד (המשך

 חיים למסלול רחל׳ה עם כניסה רק מזועזע.
נור קצת למצב אותי להחזיר עלול רגיל

מאלי.
 יכולתי לא אשוגה, גברת עם גם ״נפגשתי

 איום לילה אחרי זה היה איתר,. לדבר הרבה
 אני דיאמנט. הרופא אצל ביקור אחרי וגם
ש מקווה אני אבל טוב, כל־כך מרגיש לא

קצת. להבריא גם אוכל ההבראה בתקופת
 לא לפחות שאת לב מקרב מאחל ״אני
 טוב כל איום. זה אני. מצבי אחרי תיגררי
וליהודה.״ לשמאי

★ ★ ★
גבית פילגש

 לבעלה לתת עדיין מסרבת האשד בל
 לתת מסכימה ״אינני המיוחל. הגט את

 לו, להפריע רוצה שאני מפני לא גס לו
 רוח בו שניכנסה סבורה שאני מפני אלא

 הסבירה למעשיו,״ אחראי אינו והוא שטות
 שיבוא בטוחה ״אני הרשקוביץ. רות השבוע

כך.״ על יתחרט והוא יום
 פסיכיאטר, עם לדבריה התקשרה היא
 לו והראתה בעלה של מצבו על לו סיפרה

 מסויים, לרב פנתה אף היא המכתב. את
 שיתווך ממנו ביקשה בעלה, על המקובל

 של התערבותו גם אבל בעלה. לבין בינה
הועילה. לא הרב

״אני רות, הסבירה עצות,״ אובדת ״אני
הדתית־לאומית, התפלגו! של הפועל הועד מזכירוהמזכירה המנהל

 לסלק שתנסה למזכירתו לוחש גואלמן, אלעזר
במקום. שעבדו הפקידות את לדובב וניסו במשרד שהופיעו הזה העולם כתבי את מהחדר


