
 אותם, העריך שהוא ואישים שפיגל, של
 שיסבול ״מוטב פיו. את יפתח לא למען לחץ

כולם.״ ״משיסבלו לו, אמרו יחיד,״
עס רק להיות יכלו זה, במיקרה כולם,

שפי כגון המפד״ל, בצמרת היושבים קנים
ורפאל. רא

 יהיד, כי לרפאל, השופט הציע כאשר
 יחקור וכי שפיגל, של חקירתו בשעת נוכח
 קיבל פרקליט, באמצעות או בעצמו, אותו
 מכן לאחר מיד אבל הרעיון. את רפאל
 פנים־אל־פנים העימות מן להתחמק ניסה

 הזייפן את לראות רוצה ״אינני שפיגל. עם
 לחץ השופט לשופט. טלפונית הודיע הזה,״

 האפקט את להשיג רצה שכן רפאל, על
 עומד בו אמת״, של ״רגע אותו של הגדול

 אך נכנע, רפאל מאשימו. מול הנאשם
 החקירה התחלת לפני האחרון ברגע
 לי שנתברר ״אחרי להתחמק. ביקש שוב
 שפיגל,״ הידרדר לתוכו המידרון עומק מה

 ליחס עוד יכול ״אינני הכתב, מן הצהיר
לעדותו.״ כלשהי חשיבות או ערך כל

 אך הפגישה. זאת בכל התקיימה לבסוף
 שאלה. אף הציג לא ורפאל שתק, שפיגל
 פיו, את יותר, מאוחר שפיגל, פתח כאשר

 רפאל הסכם: מתוך זה היד, כי הסתבר
 ולא חקירתו, בעת נוכח יהיה שלא הבטיח

אחת. שאלה אף לו יציג
" ! תי ח ו ו י ד מ פיו את פתח שפיגל ״

לגמ שהתאכזב אחרי כנראה החופשי, רצונו
 שבית- ואחרי מפלגתו צמרת מהבטחות רי

ה העונש את הפחית לא העליון המשפט
 לשופט מכתב שלח הוא עליו. שהוטל חמור
 שתיקתו. את להפר החליט כי הודיע גולן,

שפיגל: חקירת על השופט מדווח כך
 ואמר; שפיגל הכריז בפני זו בעדותו

הודעתי.״ התרומה על ״אני
 הוספתי ״לרפאל.״ השיב: למיז שאלתיו:

 סכום כל על ידע רפאל מר האס ושאלתי:
 ומתן המשא את ניהל שעליהם השלמונים,

להגיד יכול ״אינני והשיב: יראוני, עם
 פעם כל הסכום. כל על ידע הוא אם בדיוק

ידע.״ הוא אבל תנודות, היו
 שאלה: אותה שפיגל בפני והצגתי חזרתי

 במשטרה עוד עליה שנשאל דיווחת?״ ״האס
 קצרה היתה הפעס והתשובה משפטו, לפני

 אידיוט להיות צריך אדם ״דיווחתי. וברורה:
אחרת.״ שיחשוב

 אלף 200ב־ שהסתכם השוחד, נועד למה
 בתיקים שנמצא מיסמך מעיד כך על לירות?

 לשפי- יראוני ששלח מכתב זהו שפיגל. של
 המליצה עליהם יועצים, רשימת ושהכיל גל

 להעסיקם הבריאות משרד בפני שלו החברה
 בתל־גיבורים. בית־החולים בניין בהקמת
 חדר 15 אחוז. 50 כתוב: זה מכתב בשולי
אוויר. מיזוג אולם, הסקה,

 שפיגל בין הוסכם כתב־הטתר: פיענוח
 באופן יחולקו השוחד כספי כי רפאל, לבין
 עומד בראשו קוק, הרב מוסד בין שווה
 הרב שם על ישיבה בנין לבין רפאל, יצחק

 חלק רפאל. יצחק של חותנו המנוח, מימון
ל הוקצה קוק הרב למוסד שנועד השוחד
 ומיזוג־אוויר חדרים, 15ב־ הסקה התקנת
המוסד. של הגדול באולם

 של בחדרו שפיגל, בידי נרשמו הדברים
 ״דיברנו ובנוכחותו. הבריאות, במשרד רפאל

 לפני שפיגל התרעם מהז״ אלא כך, על
 להגיש הייתי צריך טיפש. ״הייתי השופט,

ירשום.״ שהוא לו
רשמה. יד איזה חשוב לא כי ברור, עתה

בחירות
ע ד,1ר ש עוד או חוד

ונחרדו. — בלוח התבוננו עסקני־המפלגות
 ואף — לבחירות עד חודש עוד נותר

 מה עוד אין הישנות המפלגות מן לאחת
להגיד.
 שעסקני־המפלגות וככל — נאמר כבר הכל
 עצמם את משניאים הם כך כך, על חוזרים

יותר. עוד הציבור על
 מפלגה כל מנהלת זה ברגע כי נידמה
עצמה. נגד תעמולה
 התחיל הדבר אחד. לכל שאלות עשר

 מאות־אלפי בוזבזו בעתונים. במודעות־הענק
 שהעסקנים עד — שבועות עברו לירות,
בבעליהן. מתנקמות המודעות כי לדעת נוכחו
 הבוחר, את הרגיז שהביזבוז בלבד זה לא
מ הכסף בא אחרת או זו בצורה כי שידע
 בניגוד עמד המודעה שגודל אלא — כיסו

 גדולה היתר, שהמודעה ככל לתוכנה. משווע
תוכן. בה שאין יותר בלט כן יותר,

ה בעניינים המפלגות עמדת הסברת תחת
ב אוויליות הדדיות התקפות באו חשובים,

 פרס!״ לשמעון שאלות ״עשר בנוסח יותר,
את שואלים ״אנחנו למערך!״ שאלות ״חמש

 התמים האזרח גם הבחין לבסוף גח״ל!״*
 לזולתן שאלות המציגות המפלגות כי ביותר

בעצמן. להגיד מה להן אין —
תוצ של הזעזוע אנטי־עצמית. תעמולה

בול זמנית בלם בהסתדרות הבחירות אות
 ל- אחר מכשיר נמצא לא אולם זה. מוס

חירות. תעמולת־הב
 של האנטי־עצמית התעמולה מתבטאת עתה

 ״יומן־הבחי־ בקול־ישראל. בעיקר המפלגות
 כמעט־טוטאלי חרם המטיל הרדיו. של רות״

 בכך משיג למישטר, שמחוץ הכוחות על
 כל שותפות את מפגין הוא הפוכה: מטרה

הקיים. במישטר הישנות המפלגות
ל לב שם והמאזין רבים, ימים עברו לא

 ביטוי לידי הבאות המפלגות כל כי עובדה
 הדבר אותו את בדיוק אומרות ביומן מלא
 ויכוח אין למעשה וכי — הבעיות בכל
 ממפ״ם הישנות, המפלגות בין ממש של

 התוכן מזה: גרוע ורפ״י. חרות ועד ומק״י
והמלי רדוד, כה הוא הדברים של הממשי

 כי עד חסרות־שחר, כה הדמאגוגיות צות
 מלומד, מהווה היומן של מהדורה כל

למפלגות. נוספת
המבו שררה השבוע השטויות. רשימת

המפלגות. כל של התעמולה במרכזי כה
 היא לעשות. מה עוד ידעה לא מפא״י •

המשמי בטאוני־ד,איוולת הופעת את הפסיקה
 אם ידעה לא היא בה. שהתנקמו שלה, צים

לשיא־הכסילות רפ״י. או גח״ל את להתקיף

 ״זזל״ המילים את שנשאה במודעת־ענק הגיעה
 מודעה שזו האמין הקוראים רוב חלילה״.

 בשל גח״ל על התרגזו אף ואחדים גח״ל, של
הביזבוז.

 הקיטור. יצא רפ״י של הקטר מן •
 טיפשות זאת שהיתר, סופית הוכח השבוע

 כי בהסתדרות. בבחירות להופיע רפ״י מצד
 שרפ״י מראש קבעו שם הבחירות תוצאות

 דבר — הבאה בכנסת קטנה מפלגה תהיה
 דיין בן־גוריון, ממפרשי הרוח את שהוציא

 עוד כל רק רושם לעשות יכלו הם ופרם.
בלתי־מוגדר. סדר־גודל בעלת מפלגתם היתד,
 יותר. טוב במצב היתד, לא גח״ל •

אל להיות היומרה — העיקרית סיסמתה
ב בבחירות התנפצה — לשלטון טרנטיבה

 כדי מומחה להיות צורך היה לא הסתדרות.
 קצת לעלות עשוייה אמנם גח״ל כי להבין

 סיכוי שום לה שאין אך — קצת לרדת או
 שינוי בכנסת סיעתה גודל את לשנות 1965ב־

 של ״אופוזיציה להיות תוסיף היא מהותי.
ומילולית• אדיבה הוד־מלכותו״,

 מאושר במצב להיות יכלו הדתיים •
רפאל יצחק של אווילית פליטת־פה אך יותר.

)14 בעמוד (המשך

ל ניסו שפרחחי־חרות בשעה השבוע, *
 הס הזה, העולם רשימת של אסיפה פוצץ

 אבנרי״, לאורי שאלות ״עשר כרוז חילקו
אשתך?״ את להכות הפסקת ״מתי בנוסח

תצפית
כ הקרובים, בשבועות עצמו את להציג ינסה המעיד •

 בתי־ נגד רפאל והצהרות השוחד, שפרשת אחרי הדתית. ככפייה לוחם
 מטה־הבחירות הגיע הרחב, הציבור בקרב המפד״ל של ריחה את הבאישו המשפט

המס הדתית. השותפה מן מפא״י של חוצנה את לנער יש כי למסקנה המערך של
ואחדות־העבודה ספא״י של המתמדת הכניעה כאילו פנים להעמיד ינסו בירים

על זול שותף לרכוש נכונות מתוך ולא חולשה, מתוך באה הדתית לסחטנות
אולם הדתיים, על המערך מטעם התקפות של לשורה לצפות יש האזרח. חשבון

צריכות אלה התקפות אין כי לדתיים ועמיתיו אשכול יבהירו הקלעים מאחורי
הבחירות. אחרי מחודש להסכם להפריע

בתוך קשים חילדקי־דעות יפרצו רפאל פרשת רקע על +
 שהושמעו לדברים האחריות מן להתחמק ינסו המפלגה ששרי בעוד המפד״ל.

וכן המפלגה, רבני יתבעו במדינה, המשפט למערכת בקשר רפאל על־ידי
של מפורשת והודעה רפאל, עמדת עם מוחלטת הזדהות מפעיליה, רבים
זה שדבר ועד המדינה, חוק להיות צריך התורה חוק רק כי המפלגה מרכז

החילוניים. לבתי־המשפט להזדקק דתיים יהודים להכריח אין יוגשם

 שר הוא אלה בבחירות העיקרי המרוויח ככון. ישראל שגריר של
 ניכרת השפעה בעל שוב להיות העומד שטראוס, יוזף פראנץ לשעבר ההגנה

 להקמת שטראום של מתנאיו אחד בה. חבר שיהיה מבלי גם גרמניה, בממשלת
 בקו שהצטיין שרודר, גרהארד הנוכחי שר־החוץ של סילוקו יהיה הקואליציה

 ידידותיים יחסים בעבר קיים שטראוס ואילו שלו. והפרו־ערבי האנטי־ישראלי
בן־נתן. אשר השגריר עס

 אחרת, בינלאומית התפתחות +
יתכן, :ישראל של מעמדה על השפעה

 אחמד של הדחתו עקב נדחתה אשר באלג׳יר,
הסדר לידי להגיע מאז הספיק הערבי שהגוש

בעלת להיות העשוייה
 הניטראליות המדינות ועידת כי

 למרות שנית. תידחה בן־בלה,
קרעים חלו מינימאלי, פנימי

 בגוש ובעיקר
חמור.

תכונס שאם חשש, וקיים —■ האסיאתי  האחרים בגושים רציניים
פיצוץ בה יקרה הוועידה

 יהודה־לייב הרב מוסקבה, של רבה כי הנמנע מן זה אין 9
 כדי המערבית, אירופה מארצות בכמה לבקר יורשה לוין,

 מבנה את להם ולהסביר המקומיים הרבנים עם להפגש
הסובייטית. ככירה הדתיים והחיים הרבנות

 קורן יצחק ח״ב יתמנה לכנסת הבחירות לאחר מייד $
שיכהן ברקת, ראובן של כמקומו מפא׳׳י, של כללי במיכיר

 שיתפנה אחרי תתאפשר ברקת כהונת הכנסת. של החוץ בוועדת מפא״י כנציג
ממן־היסוד. כסה, יונה של מקומו
 ההסתר* של המבצעים במוסדות לגח״ל נציגות תנתן לא *

רק_מ־ יורכבו הוועדות המרכזת. והוועדה הפועל הוועד כמו רות,
בהם. יוכללו לא והקומוניסטים גח״ל נבחרי ואילו ורפ״י מפ״ס המערך, אנשי

חרש דחליל

כאמצ ״אל־פתח" לבעיית פתרון למצוא תנסה ישראל *
 להפסקת הביאו לא הישראליות שהתגובות לאחר בלבד. מדיניים עים

 את להפסיק ותנסה חדשה דרך על ישראל תעלה אל־פתח, של ההתנקשויות
ערב. ארצות על מדיני לחץ על־ידי הפעולות

שליחותו עד יקלו המערבית בגרמניה הבחירות תוצאות •

146511 הזה העולם


