
במדינה
דמויזת

האיש
שלה שהפיל ממ

 הגנתו, את האיש פתח הנשיא,״ *כבוד
או כינו ועוזרו, המלומד, המשפטי ״היועץ

פסיכופאט. בשם זה בבית־משפט תי
 משוגע שלהם המושגים על־פי ״כמובן,

 לראשי־השל־ להחניף במקום אשר זה הוא
 דבר כל ומוקיע יוצא ולאנשי־השררה, טון

 המושגים לפי לידיעתו. המגיע ופשע שחיתות
 כמוני, איש הוא פסיכופאט כנראה, שלהם,

 ציונית עסקנות שנות חמישים במשך אשר
 לעבוד חייב אלא וילה, בנה ולא התעשר לא

 הלילה, הצות עד בבוקר מחמש 73 בגיל
מש־ ועוד לחמו את בקושי להשתכר כדי

 חודשים, ארבעה כעבור שוחרר הוא לכלא.
 לא הנאצים אך אוסטרי. פקיד של בעזרתו

 הופיעה בלבד חודש כעבור ממנו. ד,ירפו
לבית אותו גררה בדירתו, גסטאפו חוליית
 אבל כמת. אותו ועזבה הסמור, ר,כנסת
 שברים שבעה בראשו, פתוחים פצעים שישה
 לא אף נותרה לא וכשבפיו וברגליו, בידיו

 לבית־ נלקת הוא הספיקו. לא — אחת שן
 ארצה, לעלות זמן בעבור הצליח החולים,
בגבס. כולו נתון כשהוא

 שלו, החופשיות האצבעות בשתי בדרך,
 שעה מכונת־הכתיבה, על הרף בלי תיקתק

חיפה. לכיוון הפליגה שאונייתו
ל היה יכול הוא חיבור. :האהכה

ש המיקצועיים, העסקנים מנייני אל הצטרף
 ארובה.* ציבורית פעילות היתד, מאחריו כן

 מפלגתו על ביקורת למתוח העדיף זאת תחת
המשוכפל. הדף נולד וכך —

 מעשי לגילוי שלו ומכספו מכוחותיו קיע
והזדון!״ הרשע
ב עצמו, על גרינוואלד מלכיאל הגן כך

בירו המחוזי בית־ר,משפט נשיא לפני משפט,
 נאשם היה הוא ד,לוי. בנימין השופט שלים,

למא להפוך הצליח אבל — בהוצאת־דיבה
 כ״משפט להיסטוריה ניכנס לא המשפט שים.

קסטנר״. ״פרשת כהתחלת אלא גרינוזאלד״,
 שבעזרתו המכשיר, החום. הארכה

 היה בארץ, סדרי־ד,שלטון את גרינוואלד הפך
 תחת הגרמנית, בשפה כתוב משוכפל, דף

 לחברי נונתבים המשונה העברית הכותרת
 כי טען, העלונים באחד (פנימי!). במזרחי

 ישראל רודולף ד״ר המיסחר, משרד פקיד
 אייב־ אדולף אנשי עם פעולה שיתף קסטנר,

בהונגריה. מן,
 כי המשוכפל. המכשיר נוצר במיקרה •לא

 עצמו את ראת המחודד הזקנקן בעל הישיש
 ר,מיק־ מאמרו שאת למרות לוחם, כעיתונאי

.1938ב־ כתב האחרון צועי
המז ביטאון שריפט, צייט עורך היה אז
 הנאצים גייסות נכנסו כאשר בווינה. רחי

 של ביטאונה אותם קידם אוסטריה, לבירת
 ״הארבה בכותרת: הדתית־קיצונית המפלגה

בארץ!״ פשט החום
הושלך גרינוואלד נהרסו, העיתון משרדי

ים־שחור מנחם
במשפחה נשאר זה

 רק ולא במפלגתו, יוצא־דופן היה הוא
 שונה היד, שלו היהודי ברקע גם כעסקן.

 הכיר קפדן, דתי שהיה למרות כי מחבריו.
 אותו שלח אביו החילוניים. החיים את היטב

האוסט העיירה של הממלכתי לבית־הספר
נו עוזרת היתד, ובשבתות שופרון, רית
 המיק־ השבת. את יחלל לבל תיקו את שאת
חיבור. אז: כבר עליו האהוב צוע

 לבית־ עד חייו, כל אותו ליוותה זו אהבה
 בסימ־ שרכש חדרים), (עשרה הקטן המלון

 ילדיו את בירושלים. ציון כיכר ליד טה
מוחלט. נונקונפורמיזם ברוחו: גידל

הפ רינה בתו לאצ״ל, הצטרף יצחק בנו
 מלחמת פרצה כאשר לח״י. של חובשת כה

הת קובע־פלדה, גרינוואלד חבש העצמאות,
 העיר בין שהפריד המחסום על לשמור נדב

 את קרא אחד בוקר העתיקה. לעיר העברית
ב עבר ״הלילה אצ״ל: של היומי הבולטין

 על נפל אחד חייל ירושלים. בגיזרת שקט
 גרינוואלד.״ יצחק — הר־ציון

 אבל בשקט. הידיעה את קיבל מלכיאל
 נגד הפרטית מלחמתו החריפה יום מאותו

מש להם: שקרא כפי ״הפאראזיטים״, כל
מושחתים. עסקנים בעורף, תמטים

 סיים הנשיא,״ ״אדוני הטובה. הדיו
 73 ״בן הלוי, השופט בפני עדותו את אז

 ה־ לי הותיר זמן כמה יודע איני אנוכי.
 זה יהא אולם בעולמו. להלך קדוש־ברוך־הוא

 במצפון לחיות רציתי שיהיה, ככל קצר זמן
.שקט .  הצלתי.״ נפשי ואת אמרתי דברי .

 משה של ממשלתו נאלצה — זוכה כאשר
 ניצחון בכך ראה גרינוואלד להתפטר. שרת
גרינ (״רומק״) ראובן ולידידו שלו, האמת

 למות.״ לי איכפת לא ״עכשיו אמר: ברג
ה נפטר, כאשר שנה. 13 עוד חי הוא
 הגיליון על טריה הדיו היתד, עדיין — שבוע

(פנימי). במזרחי לחברי מנתבים של האחרון

לעסקים
— מכל זריז

המנהע
י 1

כספית? להלוואה זקוק אתה
הפועלים הבנקים אחד של לקוח אתה אם

ו)3 בעמוד (המשך

 עולים של קבוצות אירגן השאר בין *
 ליד יסדה הראשונה הקבוצה בלתי־ליגאליים.

 קיבוץ — שמו על שנקרא קיבוץ פתח־תקווה
 אך ,1936 במאורעות נחרבה הנקודה מלכיאל.

ה רישום במשרד רשום עדיין נשאר שמה
קרקעות.
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ה ״ ו ד ד מ מ ל
 ל־ עולה הכנסת של ***בועיעבודה

\*  לירות. אלף 40 כימעט משלם־ר,מיפים /
 הכנסת עשתה מה לבחון: כדאי זה לאור

שעבר? בשבוע
 יותר שלילי אור שפך לא שבוע שום

 הליכוד־ קום מאז הכנסת, הידרדרות על
 אחרון שבוע כמו מע״י, ולידת הלאומי

לבאות. אות שזהו חוששני זה.
 מליאת־הכנסת עסקה השבוע כל במשך

 וה־ משרד־החוץ תקציב נושאים: בשני רק
ת מתן כמובן, (להוציא, פרטית. צעת־חוק

לשאילתות). שובות
 כדאי המצב, חומרת כל על לעמוד כדי

לפרטים. קצת להיכנס

\2רי אורמי
 היה, משרד־החוץ תקציב על וויכוח ^

המפ דוברי גדול. מאורע עברו, בשנים | 1
 רחב ויכוח ערכו והתנצחו, התמודדו לגות

הבליס כאשר מדיניות־החוץ, על ונוקב.
 חומות־ את מקעקעות בגין מנחם של טראות
חמם. זועק והשמאל רועם פרס שמעון מפא״י,

 כדי עד משעמם ויכוח זה היה עכשיו
 חיצוני ביטוי לו שמצא שיעמום זוועה.
 עצמו שר־החוץ של נאומו סיום אחרי בולט:
לרדת. והוסיפה ,14ל־ הנוכחות ירדה

 12 נכחו (מע״י), הכהן דויד כשנאם
 נכחו (מפד״ל) רפאל יצחק כשנאם ח״כים.

 כש־ .12 נכחו (מפ״ם) פלד נתן כשנאם .14
בשעה .11 נכחו (ל״ע) הררי יזהר נאם

 הדדי, עניין זה אהבה אכנרי: אורי
הצדדים! שני בין הסכם על |סס1המב

ב דוגלים אינם גח״ל שדוברי פלא אין
 בין הסכם על המבוססת שכזאת, אהבה

עמ אך הפאלסטיני. הערבי והעם ישראל
 דיבר פלד נתן יותר. מוזרה מפ״ם של דתה

 השטחים סיפוח ונגד בשלום, הצורך על
 למלך הגדה בהחזרת רשמית, דוגלת, (מפ״ם
 קראתי בכך, הפליג כאשר דווקא). חוסיין

 עם מתיישב זה ״איך קריאת־ביניים: לו
 המערבית?״ בגדה התנחלות

 נגד לדבר הוסיף זו, מקריאה התעלם פלד
 זה איך שוב: לו קראתי השטחים. סיפוח

 המערבית?״ בגדה התנחלות עם מתיישב
 הצורך על דיבר ושוב פלד, התעלם שוב

 זה ״איך בשלישית: לו קראתי אז בשלום.
 המערבית?״ בגדה התנחלות עם מתיישב

 ולא היתה. לא היא התשובה? היתד, מה
 בממשלה יושבת מפ״ם כי להיות, יכלה

מדברת. שהיא ממה ההיפך את העושה

\2רי יג\זר מגד
* ח ך כו וי  יומיים. נמשך משרד־החוץ על ו

 כדוגמתו היד, שלא יום בא מכן לאחר ) |
הכנסת. בתולדות
 הרביעי היום היה השנים, כל במשך

 היו זה ביום כי גבוה. מתח של יום בשבוע
 לסדר־ הצעות מעלות האופוזיציה מפלגות

מטרתן שעיקר פרטיות, והצעות־חוק היום

ה11)א
 רק נכחו חביבי, אמיל כשנאם בערב, 8.40

 היו״ר עצמו, ממנו חוץ ח״כים, חמישה
 מגח״ל 1 (פישר). ממע״י 1 החמישה: ואני.

מהמר 1 (אונא). מהמפד״ל 1 (גולדשטיין).
(שוסטק) החופשי כז
(טובי). מרק״ח 1ו־

ד עצמו הוויכוח
מדברת. למקהלה מה

 גוונים כמובן, היו,
ג־ כשדוברי שונים,

בעדי דוקרים ח״ל
אבן, אבא את נות

מו מפ״ם וכשדובר
 עדינה ביקורת תח

חרות. על שבעדינה
 רק הכל. היה זה
 הצליחה ושם פה

 להפיג קריאת־ביניים
השיעמום. את מעט

 על (גח״ל) סרלין יוסף כשהתלונן למשל,
 בפני הזהיר בו אבן, אבא שנתן ראיון

המוחזקים: בשטחים ״התאהבות״
 מזהיר שר־החוץ, אתה, סרלין: יוסף

המשוח באזורים התאהבות בפני בראיון
. ררים . .

אמרתי! לא זאת 1 אכן אבא
.... להתאהב —קראתי כך : סרלין יוסף
זה? מה :ארם משה
שכחת? כבר האס 5 סרדין יוסף
בדבר. התלויה אהבה זו ארם: משה
 תגובה שמעתי כך על סרדין: יוסף

 להתאהב? אפשר באמת בגין: השר של יפה
אוהבים! אמא

אונס! לא זה אהבה אבל :אבנרי אורי
 רע נסיון כנראה, לן, יש סרדין: יוסף

באהבה. מאד

סרדין

ענ להעלות השלטון, על ביקורת למתוח
האזרחים. את המטרידים יינים

 מסי־ למנוע שבא טתימת־הפד״ סעיף מאז
 פלאים. זה מתח ירד נושאים, להעלות עתנו

ל המתח נעלם הליכוד־הלאומי, הקמת עם
 לנקודת־ הגענו האחרון רביעי ביום גמרי•
חסרת־תקדים. שפל

 רק הופיעה יום אותו של בסדר״היום
 הכל בםך כלומר: אחת. פרטית הצעת־חוק

 מותר זו במיסגרת כי שעה. כחצי של דיון
 עצמו המציע — לנאום אנשים לשני רק

האחראי. והשר
 והיא (מע״י), צברי רחל של היתד, ההצעה

 נגד הפעולה הגברת — קטן לעניין נגעה
 טגן־ לה ענה מבתי־הספר. ילדים היעדרות

 כמובן שהסכים (מע״י), ידלין אהרון השר
 היה, הוויכוח כל לוועדה. העניין את להעביר

מים. טחינת בבחינת לגמרי, מיותר כן, על
 הם ולכן — זאת ידעו חברי־הכנסת כל

להש כדי מהצבעה, נמנעתי באו. לא פשוט
הודעה: הדוכן מעל מיע

 כדי מהצבעה, נמנעתי אכנרי: אורי
 הידרדרות על מחאתי את זו בדרך להביע

 זו, ישיבה של בסדר־היום המתבטאת הכנסתי
 בנוכחות ויחידה אחת הצעת־חוק נדונה בה

חברי־כנסת. ששה
 כך על הגיב סרלין, יוסף הישיבה, יו״ר
 יותר יש כי בחשבון, חלש שאני באומרו
 עשרה נוכחים היו ואכן, ח״כים. מששה

 עצמו, היו״ר את גם בחשבון לוקחים אם —
 (יד־ סגן־השר את צברי), (רחל המציעה את

 להם שאין מפני באו אלה אולם ואותי. לין)
 ששה. רק באו כ״מתנדבים״, מלבדם, ברירה.
כלהלן: מניתי 1.35 בשעה

מתוך 3 - מע״י :הנוכחים רשימת
מתוך 1 — גח״ל ברעם). הקטין, (נצר, 53


