
שת רפאל פר
ת מ א שדו ה

 המפד־־ל ח״כ צילצל השבוע בראשית
 וידיעות נזעריב עורכי אל רפאל יצחק

 כאשר עמם. דחופה פגישה ביקש אחרונות,
 שלף בנפרד, מהם אחד כל עם נפוש

 •צריו מודפסים. דפים של צרור מתיקו
 נגמר,״ לא העניין בשבילי כי ברור, להיות
הכריז.

 העומד ספר של דפים 120 כלל הצרור
האמת. שמו: הקרובים. בימים לאור לצאת

 פרשת על רפאל יצחק של האמת זוהי
ל היה ואפשר תל־גיבורים, של השוחד
השבוע. ממנה מובחרים קטעים קרוא

 כתב הספר את הגנוז. הפרטיכד
 אשר סביר, נוח בשם ירושלמי עורן־־דיו

 מעריב כתב קצר זמן לפני עד שימש
 במבוא בירושלים. בבתי־המשפט ועתי״ס
 סגן שהיה מי מסביר רפאל, בידי שנכתב

 של השונים השלבים את הבריאות שר
 של מסקנותיו להוצאת עד השוחד, פרשת

 רפאל כי קבע אשר גולן, משה השופט
השוחד. על ספק ללא ידע

 המלא הפרטיכל מונח היה סביר לפני
גולן. על־ידי נערכה אשר החקירה, של

לעבודתו זזוד ל\ז1\זוזנזט ראש
 הוא גולן. השופט בפני אחרת העיד עצמו
 מן כולו העניין על ידע רפאל כי טען,
 הצורה על עמו סוכם ואף הראשון, הרגע

 שפיגל סביר: טענת השוחד. יחולק בה
 על־ידי והוטעה שהודרך לאחר שקר, העיד

גולן. השופט
ל סביר מנסה הפרטיכל ניתוח תוך
צי ד,מאשימות מסקנותיו לצורך כי הוכיח,

 חצאי הפרטיכל מתוך גולן השופט טט
 שניסוחם מעמתים משפטים או משפטים,

מהמסקנות. ההפך ■ את מוכיח המקורי
 כל את להעלות רפאל היה יכול למעשה,

בעק נגדו, שהוגש במשפט האלה הטענות
 הופסק, זה משפט אולם גולן. מסקנות בות

כדי תחבולה שפיגל יהודה העד מצא כאשר
 היו מד, לדעת קשה עדות. ממתן התחמק
מל להימנע שפיגל את שדחפו המניעים

 השופט באוזני שהשמיע העדות על חזור
 יצחק ברור: היה אחד דבר אולם גולן.
 המשפט הפסקת ועל כך, על שמח רפאל
נגדו.

ה התיק את לפתוח אי־אפשר עתה
 ישקול לא בית־משפט שום מחוש. משפטי

 מכוונות רק או סבירות, סביר טענות אם
העתונים. קוראי בעיני רפאל את לטהר

 השבוע? דווקא מהספר חלקים הודלפו מדוע
 המשפט שנסתיים לאחר ״מיד רפאל: טען

מ ברכה מכתבי 3000מ־ למעלה קיבלתי
 אלה, שידידי רוצה אני ומהתפוצות. הארץ

 ידי היתה לא אמנם כי ידעו שבירכוני,
 כי ידעו שילדי גם רוצה אני הזה. במעל

שקר.״ עלילת עלי טפל גולן השופט
 להאמת. מסביב האמת כל זו אין אולם

 המתנהלים הדיונים בכל כי הוא, הנכון
 לממשלה, המפד״ל להצטרפות מסביב עתה

 הגיעו חבריו גם רפאל. של שמו הוזכר לא
 אותם. ייצג לא אם יהיה טוב כי למסקנה,

 עם להשלים מוכן היה לא עצמו רפאל
 לו לשמש נועד הספר זו. שקטה הדחה
 עתה, כי מניחים ובמפד״ל טיהור, מעין
 יעלה הודלף׳ הספר של שתוכנו לאחר
ה בשורה שוב להעמידו תביעה רפאל

בממשלה. מפלגתו נציגות של ראשונה

אשכול. של לקואליציה דבר של בסופו יצטרפו הדתיים •
 בכמה יסתפקו השבת, וחוק החינוך בשטח מתביעותיהם חלק על יוותרו הס

ובהבטחה בשבת אשדוד נמל סגירת כמו תעמולתי, ערך בעלות הבטחות
המפלגה. של הכלכליים למוסדות ממשלתיות להטבות האוצר שר של סודית

 הרשויות את שיסמיך חוק במסגרת יקבלו לשבת בקשר דרישותיהם את
מקומיות. תקנות להתקין המקומיות

 כמה של התקינה עבודתן את ישבש חמוד כספי מצב •
 עיריות יוכלו לא כבדים גרעונות בגלל כארץ. הגדולות העיריות מן

את לשלם יוכלו לא אף רבים ובמקרים חיוניים, שירותים כמה לקיים אלה
לנזקקיהן. הסעד תמיכות

ממלכתי. בריאות לביטוח חוק יוחק בי ספק, במעט אין •
 אזרח וכל ממשלתיים, למוסדות הנפרדות קופות־החולים כל יהפכו זה חוק לפי

 לביטוח למוסד קבוע תשלום תמורת חינם, משרותי־בריאות ליהנות יוכל
עשוייה כזה, חוק הגשת כה עד שמנעה ההסתדרותית, קופת־חולים גם לאומי.

עמו. להשלים

פוסט". ״ג׳רוסלם במערכת שינויים להכניס ינסה המערך •
 של השפעתם תחת לאחרונה נפל ומפא״י, ההסתדרות על־ידי הנתמך העתון,

ראובן מפא״י ומזכיר מאיר גולדה של הנמרצת בהתערבותם רפ״י. אנשי
 ואת לוריא טד העתון עורך את כלשהי במידה לבלום נסיון ייעשה ברקת

, בן־דור. לאה המדינית הפרשנית

 של לבה לתשומת יובא ז״ל בהן אלי משפחת של מצבה •
הושארה מדוע להסביר הבטחון שר יידרש כאשר הכנסת,

 אורי על־ידי הוגשה זו ברוח שאילתא קשה. כלכלי 3מצ3 המשפחה
השבועון. דפי מעל פורסמו אשר העובדות על בהסתמכו אבנרי,

של הארצי המטה דובר על חדשה התקפת־מחץ צפוייה •
 עורכי- שלושה נגד תלונה הוגשה הדובר, ביזמת נש. 3יעק המשטרה,

 למשטרה. המופנים מכתבים של תוכן בעתונות לפירסום מסרו כי על דין,
על־ידי אדם שפיטת של השיטה אבי הוא נש כי יטענו, הפרקליטים שלושת
 הרחקתו לדרוש עשויים אף הס .מסויימיס לעתונים משטרתיות הדלפות

עורכי־הדין. בלישכת הבירור נמשך עוד כל מתפקידו,
סביר סופר

השופט אשם בכל

במדינה
העם

ש אין חד
 דיוזח היום," של ביותר החשובה ״הידיעה

 הבוקר מעתוני אחד של כתב חצי־ברצינות
 של רביעי נר היום שנידלק ״היא לעורכו,
חנוכה.״

 ההרגשה שוררת לשבועיים, קרוב מזה כי
במדינה. מתרחש אינו דבר ששום

 לוי של מחלתו טבעית: סיבה לכך היתד.
 הממשלה להרכבת שיחותיו בשיא אשכול,
פו תימרון כל לחלוטין שיתקה החדשה,

 פוליטית עבודה כל וממילא במדינה, ליטי
ממש. של

 ונטל ראש־הממשלה השבוע חזר כאשר
 התרגש לא ההרכבה, מלאכת את לידיו

 היחידה העקרונית המשאלה במיוחד. האזרח
 כי היתד, ההרכבה, מלאכת אל שנלודתה

 הדת, עסקני השתתפות בלי ממשלה תוקם
 חקיקה תהיה שלא הבטחה תוך לפחות או

 היה שנראה ברגעים גם אולם חדשה. דתית
 מיהרו לקואליציה, תצטרף לא המפד״ל כי

 רק זהו כי דעתם, את להבהיר הצדדים שני
 מפלגה תצטרף דבר של בסופו זמני. עיכוב

החדשה. לממשלה זו
לעבו אשכול של שובו פיזר לא גם לכן

 ברור היה הכללי. השיעמום רוח את דה
 לממשלה דומה תהיה שתוקם הממשלה כי

 שרים כמה אליה יצורפו אם גם הקודמת,
חדשים.

 את לפרסם החליטה שהממשלה אחרי מיד
 גם לפרסם רפאל יצחק תבע גולן, דו״ח

 את השופט חיבר שמתוכו הפרטיכל, את
 לאחר כי משוכנע, היה רפאל הדו״ח.

 יגיע במלואו, הפרטיכל את יקרא שהציבור
 השופט. מסקנות מאשר אחרות למסקנות

 גולן השופט רפאל: של העיקרית טענתו
 נגדו, קדומה דעה מתוך בחקירתו החל
ה פרטים אותם רק בחקירתו חיפש וכי

הקדומות. לדעות ביסוס לתת עשויים
 הפרטיבל את לפרסם הסכים אשכול לוי
 צמרת התערבה האחרון ברגע אולם המלא.

 בשיא הפירסום, כי חששה אשר המפד״ל,
 יותר. עוד לה יזיק הבחירות, מערכת

 שבא עד — גנוז מאז נשאר הפרטיכל
 של הגירסה את עליו לבנות כדי סביר

רפאל.
 מתיימרת זו גירסה הגדול. הטיהור

 השוחד בפרשת הבלעדי האשם כי להוכיח,
 יצחק שלו, הבוס וכי שפיגל, יהודה היה

 שהוא בעת עמו מתואם״ היה ״לא רפאל,
שפיגל הקבלנים. עם המשא־ומתן את ניהל

תצפית
 נצרת עיריית בראש זועכי עבד־אל-עזיז של בחירתו •

השלטון מוסדות בקרב וגם שלו, מפלגתו בתוף גלים תכה
 זבקזלז רק״ח נציגי בקולות שנבחר עבד־אל־עזיז, בנצרת. י״מפא ונציגי

מנזנה קיבל לא הוא אולם מפלגתו, למזכירות כוונתו על מראש הודיע שלו,
מחברי שכמה למרות הקומוניסטים. עם השותפות את להקים מפורש אישור

 אלה מצד קשה, התקפה זאת, בכל עליו, תיערך בצעדו, תומכים מפלגתו
שעסקנים הנמנע, מן לא המערך. עם התקרבות במבקשי במפלגתו הידועים

לפרוש אותו יאלצו עבד־אל־עזיז, לבין המפלגה בין מוחלט לקרע יגרמו אלה
ן בכנסת. מפ״ם מסיעת

 העיריה במועצת המערך נציגי ינסו עצמה בנצרת ואילו
מש בהליכים יפתחו חוקית, היתה לא הבחירה בי לטעון
 לראש־העיר להפריע ינסו מצידס, הצבאי, המימשל נציגי זה. בכיוון פטיים

 באופן יגביל הנוצרי בעולם נצרת של מעמדה אולם העיר, ולהנהלת החדש
 רק״ח השפעת לניטרול ההצעות אחת השלטונות. מצד התנכלות כל רציני
 תהיה: רבות, לשנים שלה השלטון צורת את לנצרת ולהכתיב ארוך, לטווח
 מספר מצטבר החדשה שבעיר מכיוון הערבית. נצרת עם נצרת־עילית איחוד

 זו בצורה להכתיב מפא״י מקווה הישנה, בעיר מאשר תושבים של יותר רב
ן נצרת. על רצונה את

ה העולם ו477 הז


