
 לכך תקדים ואין מאחר כי ,ליועץ־ד,משפטי
 לפתיחת הוראה יתן העליון שבית'*המשפט

 אמנם והיועץ כן. יעשה שהיועץ נ*וטב ־*תיק,
כן. שה5

 חדשים, כמה לפני כבר נפתח המשפט,
 עו־ של המפולפלים טיעוניו בעקבות •אולם

המיי תמיר, שמואל חבר־הכנסת רך־הדין,
 והוא המשפט המשך נדחה הרב, את צג

האחרון. השישי ביום רק התחדש
בדל המשפט התנהל הסקרנים, 'להפתעת

 כתיילי אליאם מר והשופט סגורות תיים
 פסק־ ,המשפט מהלך פרסום איסור על הורה
עבי על המכסימלי העונש הדין. וגזר הדין

 מאסר, שנות 3 הוא הרב, של זו מעין רה
 בכלל נענש אם לפרסם אסור בינתיים אולם
ובכמה. הרב

 בינתיים השתנה כי אף יקנעם, בעיירה
 עדיין הכר, לבלי המקומית המועצה הרכב

ל כקודמיהם החדשה חברי־המועצה מצפים
שלהם. הצדיק הרב לגבי פסק־הדין תוצאות

ש מבלי בתפקיד הועסקה כהן והגב׳ שלו
מועסקת. שהיא ידעה היא

 כהן הגב׳ עשתה לא כך, שעקב כמובן
 לבעלה, השיגרתית לעזרתה (פרט מאומה,
או המקומי) הנוער מועדון כמנהל המשמש

 שעין״ ״כמו ממש שולמה משכורתה לם
חרל״ם. הצדיק הרב של לכיסו ישר

 ספטמבר—מרץ בחדשים הרב קיבל כך,
מא אגורות. ו־סד ל״י 2.964 של סכום 67
מר שהחוק מה בדיוק אינו זה, ודבר חר

 ראש־ התלונן צדיקים, לרבנים גם ולוא שה
 יזו במשטרה, הרב על המקומית המועצה
 בהתאם לדין להעמידו לפרקליטות המליצה

 גניבה, או מעילה בעוון שבידיה, למימצאים
הנר כפי הפרקליטות, סודי. פסק־דין

 מדמותו הנוגהת הצדיקות מן סונוורה אה
 אולם התיק. את לסגור והחליטה הרב של

 בג״צ, והגישה ויתרה לא המקומית המועצה
פן' את קיב<ן העליון בית־המשפט שופטי  ה

רמזי אולם ההליעימ את לחדש והורו נה

וע1הש )ויש
נחבו״בנסת דנתן שחד למשה והתיו מונן המעוך איו חזור ״השום גיר!״ נגרר
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מפתדים(שת הס
השביעית מנסת המערך סיעת |

ה בכנסת המעיד סיעת חסרי 65
 מלאך־ מפני מוות פחד פוחדים שביעית,

 לחייהם, חוששים שהם מפני לא המוות.
 של הטוב לשם הדאגה אלא וחס, חלילה

 המועמד הוא אותם שמפחיד מה מפלגתם.
ל להכנס זכה שלא המערך, ברשימת 57ה־

 מחברי שרים שכמה דובר בהתחלה כנסת׳
 כדי בכנסת מחברותם יתפטרו המערך סיעת

 לזכות ברשימה נוספים למועמדים לאפשר
 בכלל לדבר מה אין זה על הגדול. בכבוד

 פוחדים המערך של הח״כים אבל עכשיו.
 האמת לעולם ילקח מהם מישהו אם למות.

 משה של כניסתו את למנוע יהיה אפשר אי
לכנפת. 57 מספר המועמד שחל,

מזה. מפח:ד יותר דבר ואין
 של המועמדים רשימת שהורכבה שעה
 שחל מפני איש חשש לא לבחירות המערך

 במועצת״פועלי־ השכונות מחלקת ראש —
 -ב המערך של מטה־הבחירות וראש חיפה
 של בתור השני כמועמד נבחר הוא חיפה.
 ומקומו העבודה, מפלגת של היפה מחוז

 מחוץ שאיש ,34ה־ בן העסקן של בכנסת
מובטח. נראה מעולם, עליו שמע לא לחיפה
 הישיש הח״כ הכהן, מד קם כך אחר
 נגד והתמרמר המועמדים מרשימת שהודח
 שמו את להזכיר מבלי שחל, של בחירתו

מה הזה האיש את להוציא ״צריך המפורש.
 עי* הראש על עוד וקיבל זעק׳ רשימה!״

* לצעוק. שהעז
 הזה העולם היה הבחירות לפני כחודש

 את שפירסם במדינה היחיד העיתון )1674(
ה תחת במלואה. שחל שערורית פרשת כל

 גולל לכנסת!״ זייפן שולח ״המערך כותרת
שחל. עלילות כל את הזה העולם

^ ^ ^
והעץ התפוח

 המתיר שחל, משה של כעבדו כתם ^
 נוגע ״זייפן״, הכינוי את לו להדביק ) 1

 אז שנים. 12ו־ 14 לפני שעשה למעשים
 מורים או פתאל׳ מוריץ שחל למשה קראו
 אחיותיו וארבע הוריו עם הגיע הוא פיטל.
 ,1950 בשנת מעיראק, חדש כעולה לארץ,

 עוד מגדל־גד. במעברת משפחתו עם התגורר
 נסיון פתאל, דוד אביו׳ עשה ימים באותם

 ל- הגיש 65 בן אז שהיה האב, קטן. זיוף
 הוא לפיה הצהרה באשקלון משרד־הרישום

 לקבל קיווה זו הצהרה סמך על .80 בן
ממס. שחרור
 נוסד כאשר מה, תקופת כעבור אולם

 80 בן בהיותו כי והתברר הביטוח־הלאומי
 האב ביקש ביטוח, קיצבת לקבל יוכל לא

נדחתה. בקשתו אולם גילו. את שוב להקטין
 לא. בעיראק מהעץ. רחוק נפל לא התפוח

 הוא התיכון. בית־הספר את שחל משה סיים
בעי אבל לארץ. כשעלה בלבד 14 בן היה
ב הנהוגה מזו שונה החינוך שיטת ראק

ה לפני בתי־ספר שלושה שם יש ישראל.
 6 המחייב עממי׳ בית־ספר אוניברסיטה.

 (מותווסטר.) תיכון בית־ספר לימוד; שנות
 תיכון ובית־ספר לימוד שנות 3 המחייב

לימוד. שנות 3 עוד המחייב (תאנוויד.) גבוה
את שסיים תעודה היתד, שחל משה בידי

1ג((1
שחס משה
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הכרמל, הר על חיפה פועלי נציג של ביתו זהוהכרמל ער ארמון
להי הרוצה חיפה פועלי נציג .57 אינשטין ברחוב

שחל. של אשתו נראית משמאל ל״י. אלף 120 כיום ששוויה בדירה מתגורר לכנסת כנס
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 של האדומה הטריאומף מכונית נראית מימיןוהנירסום המכונית
״ , במדרכת מיוחדת שרשרת סודרה 3-ל שחי, י ״

הזיופים. פרשת פורסמה בו ,1674 גליון הזה העולם מעמוד נ5קס משמאל: ביתו. ליד החניה

 הוא כלומר — האמצעי התיכון בית־הספר
תקו באותה אולם לימוד. שנות 9 רק למד
ה החינוך בשיטות בארץ התמצאו לא פה

תי בוגר הוא כי שחל טען לכן עיראקיות.
 כאילו כזה ביודספר של תעודה הציג כון,
ש ודרש שלו הבגרות בחינות את סיים

הת במאוחר רק לאוניברסיטה. אותו יקבלו
כשרה. אינה תעודתו כי באוניברסיטה גלה

 ניסה אז התקבל. לא הוא לאוניברסיטה
 מזו־ אישור הגיש בחיפה, לטכניון להתקבל

הכני בחינות את בהצלחה עבר כאילו ייף
 שהאישור התברר כאשר לאוניברסיטה. סה

בטכניון. לחפש מה לו שאין הודיעו מזוייף,
 ארוכה דרך שחל משה עשה מאז אבל

 גם אלא שלו האקדמאית בקאריירה רק לא
 הפך הוא והכלכלית. הפוליטית בקאריירה

 בחיפה, המערך של 1 מס׳ הקולות לקבלן
 של וסגנו חיפה עירית מועצת חבר היה

ב הוכלל בזכותה עמדה — ורטמן משה
כל מבחינה לכנסת. המערך מועמדי רשימת

 של מחלקת־השכונות ראש כיום חי כלית
 הכרמל. הר על כמיליונר חיפה פועלי

★ ★ ★
יקר״ ״יהודי

 פועלי נציג להיות האמור איש י״י
 של פאר בדירת מתגורר בכנסת, חיפה 1 ן
 קומות שתי פני על המשתרעת חדרים 6

 ש־ בהר־הכרמל 57 איינשטיין ברחוב בבנין
ב לו יש ל״י. אלף 120ב־ מוערך שוויה
 ואף סודיים שמספריהם טלפונים שני דירה
 שנה מדי הטלפונים. בספר רשום אינו אחד

 הפרטית, מכוניתו את מחליף הוא כמעט
 היא מחזיק שהוא האחרונה כשהמכונית

ל״י. אלף 16 שמחירה אדומה טר־אומף
 קציר, תקופה תוך שחל משה הגיע איך

 בחוסר- במעברה המתגורר נער של ממעמד
מיל כמו החי פועלים נציג של למעמד כל,

בה. ידובר שעוד עצמה, בפני פרשה זו יונר,
ה הטולם גילויי אולם ש הזיופים על הז

להפ כדי בהם היה די בזמנו, שחל ביצע
 שחל של הכנסתו מפני המערך את חיד

 שנציגו למערך: חסר עוד זה רק לכנסת.
״זיי לעברו יקראו ומהאולם הדוכן על יעלה
כיסוי. ללא עלבון זה יהיה ולא פן!״

 את לכנסת להכניס מעוניין המערך אבל
ש יפה, עדי — ברשימה 58 מם׳ המועמד

 שעדי כדי וגולדה. אשכול של יועצם היה
 הוא להתפטר. שחל חייב לכנסת ייכנס יפה

להת מסרב חבר־כנסת, להיות כמובן רוצה
פטר.

ל מיוחדת ועדה המערך מינה השבוע
לבי המוסד יו״ר אמר שחל. פרשת חקירת
 שדמי: נחום העבודה׳ מפלגת של קורת
 יובל לא בעיירה רב אבל יקר! יהודי ״הוא

להיות.״
 ישנו לא שחל בעיית כשתיפטר גם אבל
 ה־ אותם תטריד אז בשקט. המערך ח״כי
 עוזי בכנסת 63 מס׳ המועמד של בעייה
 שוב לכנסת להכנס תורו יגיע כאשר ברעם.
עו גם כי מוות. פחד המערך חברי יפחדו

מעו המערך סיעת ראש של בנו ברעם, זי
 בפני בעצמו פעם לא שהתפאר כפי רב,

 הקשורה כך, כל כשרה לא בפרשה חבריו,
 שלו הבגרות בחינת את עבר בה בצורה

במתימטיקה.


