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 נציב באוזני עצמו סגן־השר שטען כפי רפאל. יצחק של ו;כרטי
 של הפרטי שכיסו לספר אפילו היה שיכול יתכן שרות־המדינה.

 את ששלחה הדתית־לאומית, המפלגה קופת פירושו — השר כגן
: ג פ המיוחד. כיועץ המיוחד להפקיד ,
 שהיה אחרות. לנקודות בעדותו ומגיע ממשיך היה ששפיגל יתכן
 דווקא לאו הכספים גיוס היד, המיוחד שתפקידו למשל, מספר,
 שבשרשרת טוען היה אולי לקופת־המפלגה. אלא הממשלתית, לקופה

ביותר. לו הקרוב כאיש רפאל עמד לקופת־המפלגה, בינו המקשרת
 עצמה. תל־גיבורים פרשת עם עדותו את לקשור מוכרח היה שפיגל

שהת הירוק, המיסמך של טעמו היה מה להסביר מוכרח היה הוא
 שר־ אצל מישיבה ״סיכום היה: ושתוכנו בתהליך־המשפט. פרסם

 בלישכת־ ,29.11.62 תשכ״ג בכיסלו ב׳ ה׳, ביום שהתקיימה הבריאות,
 מר על להטיל הוחלט בתל־גיבורים. בית־החולים בתל־אביב. השר

 בית־ההולים להקמת המו״מ את לסיים כללי, מנהל סגן שפיגל, י.
 ירושלים.״ בע״נז, ופיתוח לתיכנון מרכז החברה עם ם גתל־גיבור

ם שק בעקשנות רפ.־;ל הכחיש מדוע להסביר ודאי ידע שפיגל

באמצע) ובנו(מזוקן, אשתו רפאל, משפחתית: שמחה
רוצה אלוהים כאשר

 המשפטיים המוצגים לתיק נכנס הירוק שהמיסמך עד כזה, מיסמך
 ניתן הזה שהמיסמך מסביר אף היה שהוא יתכן .2ת/ בסימון נגדו

 ענקית תרומה על שפיגל שניהל במשא־ומתן כקלף רפאל, בידיעת לו
מסתוריים. מוסדות בשביל
 של משפטו היה לא זה, מסיג דברים מספר שפיגל היה אילו

הז המשפט שאחרי גם יתכן השבוע. החמישי ביום מסתיים רפאל
ב .3 מס׳ תל־גיבורים משפט השלום בית־משפט לדוכן נכנס היר,

 שיצחק לקרות, יבול היה לעולם, יתקיים שלא הזה, המשוער משפט
 במקומו ואילו שפיגל, של במקומו עומד היה ובעצמו בכבודו רפאל

יותר. עוד רמת־מעלד, אישיות יושבת היתר, רפאל של
★ * ★

 התל- השלום בבית־משפט נאמרה לא זה מסוג מילה כל ד ^
 במקומה הסנסאציונית. עדותו את מסר לא שפיגל יהודה אביבי.

 עדויות למסור מסרב ״אני פחות: לא סנסאציונ־ת הצהרה מסר הוא
 בית־ בזיון על מאסר ביומיים שהוענש אחרי ר,ןד,.״ בבית־המשפט

הראשונה. הצהרתו על חזר אולם־המשפטים, תו לא והוחזר המשפט
 בענייני־ האלוה,ים ובהתערבות בניסים מאמינים שאינם אותם לכל
 זאת היתר, לא אך גמורה. הפתעה זאת היתד, מטה, של שיפוט
 הוא רפאל. יצחק כמו ושומר־מסורת מאמין איש בשביל הפתעה
 להעמידו כשורש אז, כבר העליון הכוח בהתערבות כנראה האמין

 בהופעותיו העצמי לבטחונו הסיבה היתר, וזו הבחירות. לפני לדין
 במיוחד הדגיש ושאותו העתונים, כל כתבו שעליו בבית־המשפט,

 ליפשיץ, נפתלי פרקליטו על באמונתו להשפיע ידע רפאל הזה. ,.עו/־ם
 יהודה הראשון עד־התב־עה של שתי־וערב לחקירת זכותו על שוויתר
 חקירה בל שתהפוך אלוהית, בהתערבות האמין ליפשיץ גם יראוני.

למיותרת. כזאת
 הבלתי־צפיי במיפנד, להאמין מסוגלים היו התביעה נציגי אם ספק

 של בהתערבותו האמין כבר הקטיגור אך המשפט, בתחילת עוד
 האחרונה. לישיבה שבא לפני המשפטיים בתהליכים העליון הכוח

 העיקש ״סירובו העקרונית: הצהרתו של מוכן העתק עימו הביא אז,
ת שרשר את להשלים התביעה בעד מונע להעיד שפיגל יהודה של

ב לגופו. הדין את לחרוץ על־מנת לבית־המשפט כדרוש ר,ראיות,
 ההוכחות את להשלים האפשרות מהתביעה נשללה אף אלה נסיבות

 שהנאשם כן, על נכון, זר, יהיה הנאשם. את לחייב כדי הדרושות
זה.״ בשלב כבר יזוכה
 שבהת־ יתבן בעתיד. גם לפעול ימשיך העליון שהכוח ספק אין

 או כשר מקומו את הבחירות אחרי רפאל יצחק יתפוס ערבותו
 שסיגל שיהודה יותר עוד יתכן בממשלת־ישראל. כסגן־שר־ד,בריאות

הבחירות. לאחר קצר זמן ממאסרו בלתי־צפויות מסיבות ישוחרר
נשבר. מטאטא גם — רוצה אלוהים כאשר כי

החוק. על עברו לא חייהם ימי שכל אנשים
 ו פג על ניכרה השתוממות של ;בער, <
שוקרון. של

 ״:בוד יוסף. בתירוץ מזלו את ניסה הוא
 בהפצת שיאשם הצעיר הסביר השוגט,״

הקודמות ההרשעות ״כל מזוייפים, צ׳קים

 לא השופט הגדולות.״ בערים רק היו שלי
 זאת בבל העיף התירוץ, של לעומקו ירד

הקודמות. ההרשעות בגליון מבט
 בפתח־ לחנות התפרצת שפעם כתוב ״כה

הסביר. תקווה,״
תל־ איזור נקרא זה פתח־תקווה ״אבל

ל ״תראה, מזלו את שוקרון נימה אבי,״
 ואף וחצי, שנה בסדום הייתי סדום. משל,
 המשטרה!״ עם עסקים שם לי היו לא פעם

״ש השופט, שאל רוצה?״ אתה מה ״אז
 רגע, חשב הנאשם לסדום?״ אותך אשלח
כבר אני לא? למה ״בעצם להצעה. הסבים

 בהורה.״ בגלל הסתבכתי והפעם פושע, לא
 להצעת ברצינות התיייהם לא השופט אבל

 כדי מאסר, וחצי לשנה אותו שלח הנאשם,
ארוכה. או קצרה תקופה זו אם שיחליט
 בית־פוהר ״גס שוקרון, אמר בר,״ ז ״אין

תודה!״ סדום. כמו זד,
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