
במדינה
)15 מעמוד (המשך

 — המאוחדת במע״י — אחד במתנה אים
 לראש־העיר שוכח איגו איש־שלום אבל

בבחי אותו שהביס האיש גם שהוא החדש,
רפ״י. מועמד היה כשקולק רות,

 על־ידי מאמציו, בכל נעזר, איש־שלום
 יהודית בעירייה, סיעת־מע״י חברת יד־ימינו,
גינזבורג.
 — הראשונה ההזדמנות נמצאה השבוע

באמצ מכיסאו, ראש־העיר והורד וכימעט
פרטיו. לכל מתוכנן פוטש עות

 שלא הפוטש תולדות .וואטם. כמו לא
 של ביותר השמורים הסודות אחד — היה

 התנגדותו עם מתחילות — עירייח־ירושלים .
 ירושלים: איחוד יום להכרזת קולק תדי של

 קולק הסביר היצרים,״ את ללבות ״אסור
משו ליום־חג להסכים סירובו את לידידיו

זה. נה
 ,לחגיגות־ השעה בשלה לא כך, משום
 אנשי על־ידי כהתגרות, שחתפרשנה ניצחון,

 שבעוד למנוע הרגע ״עכשיו העיר־העתיקה:
 למוקד ירושלים תיהפך שנה 20 או 15 ,10

 או וואטס הרובע כמו גזעיות מהומות שיל
פרטית. בשיחה קולק אמר באמריקה,״ ממפיס
 ערלות אוזניים יעל נפלו שהצהרותיו אלא

המאו מועצת־העיר, חברי רוב של אלו —
בקוא קולק, תדי מאחרי כביכול• חדת,

 מועצת־העיר כימעט־קיר־אל־קיר: של ליציה
 פה החלטה לראש־המועצה, בניגוד קיבלה,

 המאו־ יוושלים יום חגיגות את לקיים אחד ■
חדת. י■

ההחלטה זו היחד, הבטחות. תמורת
 תדי של רצונו נגד שנתקבלה הראשונה

 מילאה היא כראש־העיר. ניבחר מאז — קולק
כן על ממש. תזזושת־שיכרון, איש־שלום את ,

״פועלי־אגודת־ סיעות־יחיד: שתי מלבד *
ירושלים:״ למען וה״סיעה ישראל״ ;

ראובן צייר
שיתאבד? איים מי

זל שר־החינוך־והתרבות, יבקש כאשר
 המדינה נשיא של רשותו את ארן, מן

 ממלכתי בטקס ישראל, פרסי את להעניק
 המדינה, גדולי כל בנוכחות שייערך
 זה יהיה בירושלים, יום־העצמאות במוצאי

מתח. סיפור של סיומו
 הענקת סביב המתיחות היתד, השנה כי

 בשטחים יוצרים אישים 32ל־ הפרס,
 בניסיון רבה, במתיחות מלווה שוניב,

 את שחילקו ,חברי־ר,וועדה על להשפיע
 אחרים. אישים על ואף פרס,
 המחלוקת עיקר ז לשר טילפן מי
 ופיסול. לציור הפרם הענקת סביב היתד,
 השנה הפרס מוענק בעבר, כמו שלא

 על ולא חייהם,״ מפעל ״על אישים
 מועמדותו עלתה לכן חד־פעמיים. ישגים

 סדר־היום על ראובן ראובן הצייר של
 מדוכת על ישבה אשר הוועדה, ל

הפרס.
 היה נידמה שבתחילה למרות אולם

 החלו בכוס, יזכה אומנם הצייר י
 כל־בך לא ״הוא נגד. קולות שטעים

 טען גדול,״ מוכר הוא גדול, צייר
 לצעירים הפרם את לחת ״צריך, ישהו.
 אחר. מישהו טען עליו,״ י עולים

 הפסל של אוהדיו הצליחו אט־אט
 לארכיטקטורה מרצה ),52( דנציגר צחק

 לקבוצת־ כשייך הידוע בחיפה, בטכניון
חדשים״. ״אופקים הצעירים

 הוכרז ודנציגר הצליח, הלחץ ואומנם,
הפרס. :בעל

 חדי את להבים ולנסות הלאה ללכת החליט
 מכס סופית להפילו כדי והפעם, — שנית

רא־שות־העיר.
 הכוחות, יחסי עמדו שעבר השבוע בתחילת

כך: החברים, 21 בת במועצת־העיר
 אנשי חמשת תמכו מע״י כסיעת 9

 איש נגד באיש־שלום, — המערך־לשעבר
 שני אליהם הצטרפו קולק. רפ״י־לשעבר,

 שרב באלווא, רפאל — רפ״י־לשעבר חברי
 לוי, וז׳קי שנתיים, לפני קולק, עם אישית
 בטרם המיזרחית, העיר על הממונה שהיה

 בנבנישתי, במירון ראש־העיר על־ידי הוחלף
המועצה. חברי עם נימנה שאינו מומחה

 ראש־הסיעד, החליט "ל גד! כסיעת ׳•,
 חבר לכל להתיר דרור, אליאל בעירייה,
 ארבעה מבין שניים מצפונו. לפי להצביע

 — מצא ויהושע קורפו חיים — אנשי־גח״ל
 אלי- הבטחות. תמורת לאיש־שלום, הצטרפו

 עמיתו עשה יכמוהו בקולק, תמך עצמו אל
דרורי. יצחק
״ מנהיג פורוש, משה הרב ■•, ת ד ו ג  א

 חברים, שלושה בת סיעה בעירייה, ישראל
 של שהקצבתה בתנאי — לפוטש הסכים

תוגדל. לסיעתו העירייה
•  על- שיוצגו המפד״ל, אנשי שני !

 הם אף הצטרפו כהן, שאר־ישוב הרב ידי
 מאז טינה, שומרים לו — קולק נגד למרד
 וורהפ־ זרח המפד״לי, השר את חדי הציג
כשקרן. טיג

 חברי- 21 מתוך 16 איש־שלום גייס כך
 קולק כשמאחרי — הפוטש למען מועצה
אנ הפרופסור איש־רפ״י־לשעבר, רק ניצבים

ואיש־מפ״ם. חברי־גח״ל שני שוראקי, דרה
 זה שלל עם ״לא.״ פסק: אשכול

 ובששון, בשמחה איש־שלום, ניגש בידו,
אשכול, ללוי

 ראש־הממשלה את מצא לא להפתעתו,
 ל־ הקשיב אשכול להוכנית־הפוטש. מתלהב

 ההפיכה, את לדחות וביקש — פרטי־התוננית
ויחשוב.״ ״שיתייעץ עד

 קרא האחרון, ב׳ ביום היום, למחרת
 באופן לו בישר אליו, לאיש־שלום אשכול

מבוטלת: שההפיכה אולטימאטיבי
 עתה נמצא שקולק משום — כל קודם <•,
 יהודי ״גם בבירה, שלו הפופולאריות בשיא

מזה.״ יתלהבו לא אמריקה
•  יעשה עוד שתדי ״משום — שנית י
הקרו־ הבחירות למועד עד שגיאות הרבה

 מישהי הפרשה. נסתיימה לא בזאת
 לצייר אחרים שבועות לפני לטלפן דאג

 נתינה על לו להודיע ראובן, ראובן
לדנציגר. הפרס

 הצייר, של אשתו כי מספרת השמועה
 עסקיו, את המנהלת (אסתרקד.) אסתר

 היא משלה. יוזמה לנקוט החליטה
 היא יעיפו ארן, •לזלמן כביכול טי/פנה

 רוע את להעביר וביקשה מיודדת,
 (שמו רובין את יהרוג ״זה הגזרה.
 ״הוא התחננה היא ראובן),״ של הקודם

 את לו לתת מוכרחים אתם יתאבד!
הפרס!״

 הבטיח אסתר, את הרגיע שר־החינוך
 בניד־ז. לעשות יוכל מד, לבדוק לה

 שתמכי אלה גם הוועדה, חברי אולם
 לשר־החינוך הסבירו בראובן, בתחילה

 חלצי- התערבות לשאת מוכנים אינם קי
 בהחלטותיהם, אישית או פוליטית גית,

בשנית. אושרה דנציגר של ובחירתו
השמו את מאשרת אינה ראובן אסתר

 ״אני שר־החינוך: עם השיחה בדבר עה
 אמרה פעם,״ אף אליו טילפנתי לא

 טילפנו אלינו ״אולם הזה, העולם לכתב
כ שאמרו אנשים, וסתם ידידים מאות

 שהיו ייתכן סקנדל. הוא העניין כל
לשר־החינוך.״ גם שטילפנו כאלה

 לא בכך אולם לבריאות. שיהיה
ישראל. פרם פרשת נסתיימה

ברזילי, ישראל לשר־הבריאות כשנודע
 לפרופ׳ הפרס את להעניק עומדים כי

 קפץ תל־השוטר, מנהל שיבא, חיים
 ברזילי של כמנגדו ידוע שיבא מעורו.
 משרד־הבר״ מחדלי כנגד הראשי וכזועק

 מכר, ״זו בארץ. התברואתי בשטח אות
 זו ואומנם ברזילי. טען לחגורה,״ מתחת

 של. בטענותיו ממלכתית הכרה ׳מעין
במשרד־ד,בריאות. עקיפה ונזיפה שיבא

מתפקידו.״ אותו להוריד תוכלו ואז בות,
 שם — באמריקה הופעותיו בגלל כך,

 ומשה רבין מיצחק פחות קצת רק מוכר הוא
 — זמנית לחנינה קולק תדי זכר, — דיין

 יוכלו בר, לתקופת־הפוגה, ותושבי־ירושלים
מוכשר. מראש־עיר — עדיין — ליהנות

משפם
לב־זהב עם יהודי

י■״■*■■■״■״•■■״**•■״■*
יקר. יהודי הוא לורנץ שלמה הרב חד,״כ

 אגודת־ישראל, של עסקן שהוא בלבד זו לא
 יש — אגוזת־ישראל בזק של ההנהלה חבר

טוב. לב גם אלה, מכל חוץ לו,
 כל אותו מסבך שלו הזד, הטוב והלב

נעים. לא ממש בצרות. הזמן
 ישראל בשם טוב חבר לו היד, למשל:

 לא ללורנץ מבני־ברק. אגודאי יהודי שדמי,
 !ה. שדמי עם משותפים עסקים שום היו

 הכח־ש הוא המחוזי בבית־המשפט אפילו
בקר יחד סחרו והוא ששדמי בכל־תוקף

 אייא בא־כוחו. בעצם היד, וששדמי קעות,
חבר־המפלגה. ידיד, היה שדמי מה?

 לורנץ, אל אליו, שדמי כשבא כך, משום
 שהוא, כדי ערבות, בשבילו שיחתום וביקש
 ל״י 25.000 בסך הלוואה לקבל יובל שדמי,

 — פלינט בשם קונפקציה בעל־חנות אצל
 אחת: דקה אפילו המכובד הח״ב היסס לא

 כתב שלו, פינקם־ד;המחאות את שלף הוא
פלינט. לפקודת צ׳ק מיד

 רק החלו הצרות לפלינט. דין־תורד!
 ההלוואה פרעון מועד כשהגיע מכן, לאחר

 יכיל לא ,בעסקי־ד,קרקעות שהסתבך ושדמי,
לשלם. היה

 לורנץ מלורנץ. הכסף את דרש פלינט
 שהתקיים בדיון דין־תורה. הציע לשלם, סירב
 איש הוא גם מבני־ברק, קרליץ הרב אצל

 הכסף שאת לפלינט נתחוור אגודת־ישראל,
 סוודרים ממכירת בזיעת־אפיו שהרוויח שלו,

 בחזרה. יראה לא כבר הוא טורדניות, לנשים
 וליתר לורנץ, הרב לטובת פסק הדיין

 השנוייה־ ההמחאה את אצלו השאיר ביטחון
 לורנץ הצהיר פנים, כל על כך, במחלוקת.

בתל־אביב. המחוזי בבית־המשפט
 חס: יהודי לב בכל־זאת, יש, ללורנץ אבל

 ממורמר יהיה לא המיסכן שפלינט כדי
על־סך הצ׳ק תמורת לו, הציע הוא לגמרי,

 ״בעדינות זה, נושא על שוחח ברזילי
 שר• מקורבי זאת שמגדירים כפי רבה״,

 למוד ארן, אולם ארן, עם החינוך,
 1הםכ־ לא דנציגר־ראובן, מפרשת ניסיון

בדבר. להתערב
שיכ שלישית, סערה לשות(!. פרס

 היתר, גדולה, לסערה להתפתח היתד, לה
 אחדים ארכיטקטים הארכיטקטורה. בשדר,

 משני לאחד מגיע הפרס כי החליטו
 או כרמי רמי הישראליים: האדריכלים

 האדריכלים, נציגי אולם רכטר. צבי
 האדריכלים ישראל, פרס בוועדת שישבו

 זבי אשר מנספלד, ואלפרו שרון אריה
 על־פי החליטו, בפרס, שעברו בשנים
 כאדריכל לבחור מנספלד, של הצעתו
 שנים משך שהיה מי אידלסון, בנימין
שרון. של שותפו רבות

צע ארכיטקטים של קבוצה התארגנה
 הבחירה נגד למחות החליטו אשר דים,

 שרון כי בטענה באחר, לבחור ולדרוש
 הריעות קשרי בגלל באידלסון בחר

שביניהם•
 זד, היה כי להם נודע כאשר אולם

 אידלסון, את הציע אשר מנספלד דווקא
 בחשיבות לפגוע לא כדי לשתוק, החליטו

לארכיטקטורה. הפרס
 אירע, כך ישראלי. ״אוסקר״

להת שהצליחה השערורייה על שבנוסף
 והמאמרים הכרוניקה דפי אל פרץ

 של סירובו בדבר בעיתונות, הראשיים
 מידי הפרס את לקבל בן־גוריון דויד

שערו עוד קיימות ארן, זלמן אוייבו,
הכלים. נחבאו,,אל אשר ריות

 לכלל רבים הגיעו בירושלים התוצאה:
 רביזיה לעשות הזמן שהגיע מסקנה

 זה שלפרט כדי ישראל, פרס עניין לכל
 את מזכיר הוא בציבור. עדך יהיה

 איש־ ששום ד,הוליבודי, האוסקר חלוקת
ברצינות. אליו מתייחס אינו שוב מיקצוע

הנרסים

לורנץ ח״ב
שישלם? רוצה מי

במזומן. ל״י 5.000 — ל״י 25,000
 ,י* להשוי ■היד. אפשר מצויינת. ערכות

שדמי עם כזה בלתי־נעיס ניסיון שאחרי
 מדי יותר יהיה ולא לקח, לורנץ ילמד —

 $ לשדמי העניק לורנץ — לא אבל טוב.
על־ החתומד, המחאה בצורת נוספת, ערבות

לידות. אלף 25 סך על היא גם 4- ידו
 סוחר לווינשסיין, שלמד, היד. הבא הקורבן
מזו בסף קצת היה ללווינשטיין תל־אביבי.

 שהלקוחות העובדה עקב בידו שהצטבר מן,
 הסחורה את ואילו במזומן משלמים היו
 את באשראי, ותיק, סוחר סכי מקבל, היד,

 מתווך־בריבית של בידיו הפקיד הזה הכסף
 גם דתי יהודי קורנפלד, יחיאל בשם מכר
 — בריבית הסכום, את הלווה וקורנפלד הוא,

שדמי. לישראל
 חשש לא הוותיק, המלווה .קורנפלד,

 כאילו בעיר, שהילכו השמועות מן כלל
 התמוטטות בפני עומד־ם שדמי של עסקיו

 ערבות לו היתד, הבל, אחרי מוחלטת.
 מלוא על המתאר, — להלוואה מצויינת
לותץ. חה״ב של בידיו חתומה הסכום,

 חזרה כאן שגם אלא הה״כ. של השפן
 פירעון־ מועד כשהגיע עצמה. על ■היסטוריה

 אותם, שילם לא הוא שדמי, של השטרות
 תום־ לו שילם בלך־ושוב, קורנפלד את דחה

 השטרות את החליף קטנות, פות־ריבית
 ועזב קם אחד שיום עד — פעמים מספר

הרחוקה. באנגליה מיקלט לו ומצא הארץ את
 הכסף. לגורל קורנפלד חשש לא ועריץ

 שמו ויחד לווינשטיין, את עימו לקח הוא
לורנץ. של לביתו פעמיהם השניים

 את לשלוף לורנץ מיהר לא לתדהמתם,
 חוסר־ גילה הוא אדרבא, מכיסו. המזומנים

 הציע כדרכו, ושוב, לשלם. עקשני נכונות
 מאיר יהודה הרב אצל הפעם — דין־תור(־,

 מטעת תל־אביב סגן־ראש־עיריית אברמוביץ,
אגודת־ישראל.

 פסק־דין: להוציא הספיק לא הרב אך
 ולווינשטיין, קורנפלד נרתעו האחרון ברגע

 הדיון על המחוזי בית־המשפט את העדיפו
 השפן את לורנץ הד,״כ הוציא ואז הרבני.

 שלו, צ׳ק אומנם הוא הצ׳ק הכובע: מן
 בערבות ניתן הוא אבל — כדת־וכדין חתום

לשדמי קורנפלד נתן אותר. קודמת להלוואה
במועדה. שנפרעד, הלוואה —

 בטל הוא הצ׳ק לורנץ, טען כך, משום
 לאיש חייב אינו לורנץ, והוא, ומבוטל

אחת, פרומה אפילו
 שישב ושעד, ״. זוייפה ״החתימה

 חייב אם ודן המדוכה על בית־המשפט
על־ידו החתומה ההמחאה את לפרוע לורנץ

אחר. משפט סמוך, באולם התנהל, —
 הנתבע היה למרבה־הפתיעה, שם, גם
 חתימתו נידונה שם גם לורנץ. שלמה הרב
 שטר, על דווקא הפעם: המכובד. הח״ב של
 הנאמנות בידיהם נימצא השטר צ׳ק. על ולא
 עליו החתים פויכטוואנגר. בנק מפרקי של

 אגודת־ישראל, צעירי הסתדרות מנהל היה
 הרב היה תמיד, כמו הערב, רייך. אברהם

לורנץ. שלמה מאגודת־ישראל
 שונה לורנץ של טענתו היתד, הפעם

 בחום הסביר זוייפה״״ ״חתימתי לחלוטין:
 לוי, אברהם הגראפולוג ואכן, לווין. לשופט

 דעתו לחוות בית־המשפט על־ידי שניקרא
 של חתימתו כי העיד, בעניין המיקצועית

 השטר על מופיעה שהיא כפי לורנץ, הח״ב
מזוייפת. היא — הנידון

 חתימתו זוייפה מדוע המעניינת: השאלה
 זו חתימה חוזרת ומדוע לורנץ? שלמה של

המ כספיים מיסמכיס כל־מיני על ומופיעה
משפטיי לדין בסופו־של־דבר, גיעים,

1599 הזה העולם


