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כ מרכזית כה דמות היה לא לוא
 אלא ,כמדינה השלטון מערכת

 מוכר, וכלתי זוטר ממשלתי פקיד
 ראשונה ציבורית השיבות היתה

 ולפרטם לעסוק לנתח, /רון, כמעלה
 צ׳י־ אלישבע עם יחסיו פרשת את
 :ויהידה אחת נקודה כגלל זם,

כ שאדם המתעוררת האפשרות
 כדי מעמדו את ניצל ציבורי תפקיד
 כתמורה אשה, של בחסדיה לזכות

כמעמדו. הקשורה לפעולה
למאסר נידון רבים לא שבועות לפני

פרק סגן שהיה מי בחיפה, בביודמשפט
עו״ד והצפון, חיפה במחוז המדינה ליט

ב שדן החיפאי, בית־המשפט קרפ. יצחק
 שוחד .פרשת לכינוי זכתה אשר פרשה

 המחוז פרקליט סגן את חייב האהבה״,
 בחסדיה זנה קרפ כי שמצא אחרי בדין,

מקרה, באותו מקצועית יצאנית אשה, של
בטיפולו. שהיה פלילי תיק עם בהקשר

העיתו את אז האשים לא איש
 כהתערבות המשטרה את ולא נות

 פרקליט סגן של הפרטיים כחייו
 שהעמדתו טען לא גם איש המחוז.
לחגו מתחת ״מכה היא למשפט

 אינו ציבורי שפקיד כרגע כי רה.״
 חייו לבין תפקידו כין להבדיל יודע

 כמו הקובע זה הוא הרי הפרטיים,
 כחייו הציבור התערבות את ידיו

הפרטיים.
 פרשת את להגדיר אי־אפשר

אלי לבין דיין משה כין היחסים
 שר נוספת כמהדורה צ׳יזם שבע

 הרי זאת, למרות אחכה.״ ״שוחד
ה• מזכירה הראשונים, כשלכיה

המשפטי היועץ
באמ אישית גישה אלישבע חיפשה אליו

 שופתח פלילי לתיק בקשר דיין, משה צעות
 ידע ששמגר הוכחה כל אין אחיה. נגד
אליו. פנה דיין שמשה או הפרשה, על

 שוחד ״פרשת את מאוד פרשה
האהבה.׳׳

 שר-הביטחון
לעזור מסכים

 בשלהי במדוייק, כרור לא תאריך ף
 ה־ במשרד הטלפון צילצל ,1968 שנת

 בקע לאפרכסת מבעד בתל־אביב. בטחון
 הזדהתה שלא מזוהה, בלתי אשה של קולה

ל מהמרכזנית ביקשה היא בשמה. אפילו
דיין. משה שר־הבטחון עם אותה קשר

 היתה ימים שבאותם כנראה
 הביטחון, כמשרד הוראה קיימת

 כמקרה שיחה, כל לשר להעכיר
 פקידות כהורה. היא שהמתקשרת

שנע לכך רגילות שהיו המשרד,
 משה אד מצלצלות שונות רות
הת לא בדיסקרטיות, נהגו דיין,

לזהותן. עניינו

 כפי אלישבע״ ״פרשת גיבורת צ׳יזס, אלישבע1969 אלישבע,
,1969 ביולי רפ״י, של הסינרמה״ ב״כנס שצולמה

הש כנראה היתה לאלישבע בשיאו. היה דיין משה עם שלה האהבים כשרומן אמה, בחברת
העבודה. ממפלגת ולפרוש עצמאית רשימה בראש להתייצב שלא דיין של החלטתו על פעה

 של רבד, למידה זקוקה 22 בת נערה
 שהיא בדעתה להעלות כדי צברית, חוצפה

 ראה שלא שר־הבטחון, את לקבל מסוגלת
ו שמה, את מכיר ואינו מעולם אותה

בעיצו שלה, פרטית בבעיה אותו להעסיק
 היה ששר־הבטחון ההתשה מלחמת של מה

הישראלי. מהצד ניהולה על מופקד
 ילידת צ׳יזם, (אליזבט) אלישבע אבל

 ברחוב לשמלות סלון מנהלת תל-אביב,
 מצויידת היתד, לאמה, השייך דיזנגוף,

 לה היו ההעזה. של הדרוש במטען כנראה
 אלישבע, של אחיה לכך. טובות סיבות
 הסתבך שנים, במספר ממנה הצעיר משה,

ש בו חשדו פלילי. בענין תקופה באותה
 תבעה המדינה ופרקליטות צ׳ק זייף הוא

לדין. אותו
 בכך ראו אלישבע של משפחתה בני
 חיפשו הם המשפחה. בכבוד ופגיעה עלבון

 תתבע שלא הפרקליטות, על להשפיע דרך
 האח. נגד הדין חומרת מלוא מיצוי את

 אלפרדה ואמה, לאלישבע אמר מישהו
ל מסוגל היועץ־המשפטי רק כי ברשל,
 החלפת על או התיק סגירת על המליץ
האישום. סעיף

 דיין למשה רק כי לאלישבע אמר מישהו
 תפקיד אל שהגיע שמגר, על השפעה יש

ה הפרקליט שהיה אחרי המשפטי היועץ

צד,״ל. של הראשי צבאי
 ביקשה טלפונית שיחה כאותה
 אל פתק דה שיתן מדיין אלישבע

 דקכלה. יאות שזה כדי שמגר,
 שפו• את דיין טרק לא להפתעתה,

 הקשיב הוא כפניה. הטלפון סרת
יט שהוא מייד לה הציע לדבריה,

 כדי לכיתה, ויכוא עצמו את ריח
לה. מציקה שכה ככעייה לדון
ישר מדינת של אזרחית יכולה עוד מד,

שלהי משר-הבטחון לדרוש אל

 מרטיני דריי
״ירדו״ במלון

 מהצעתו הופתעה שאלישבע וכן —
 היא בביתה. עמה להיפגש דייו של 1*■

 מחנות אליו מטלפנת היא כי לו הסבירה
 לקוחות נמצאים וכי אמה, של השמלות

 שלו מיידי ביקור עלול לכן זו. בחנות
 לגבי והן לגביו הן מביך להיות במקום,
שבסלון. הקונים
תי מפני יירתע דיין כמו איש לא אבל

 הוא במקום בו כזה. שקוף התחמקות רוץ
 מלון במסעדת אותו לפגוש לה הציע
ושדרות בן־יהודה הרחובות בקרן ירדן,
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ח מלון של מכתבים נייר עלהראשונה הנגישה ר בתל־אביב, י
 בין הראשונה הפגישה נערכה שבמסעדתו

 המשפטי. היועץ של שמו את אלמונית יד רשמה שר־הביטחון, של ביוזמתו לאלישבע, דיין
 בשעתו שהיה החדר מיספר ,319 הסיספר הוא זה בפתק דיין של בכתב־ידו היחיד הרישום

לשם. אותה שהזמין אחרי תזכור, שאלישבע דיין רצה אותו ח, במלון דיין למשה

 יחד בשעתו, לסעוד דיין נהג שם קק״ל,
 המלון קירבת בגלל אחרים, רפ״י אנשי עם

בן־גוריון. דוד של התל־אביבי למעונו
תי?״ לפגוש רוצה אתה פתאום ״מה  או
 את לבלוע איך ידעה שלא אלישבע, תמהה

המחמאה.
 השר לה השיב שלך,״ הקול בגלל ״זה

מאוד.״ מעניין קול לך ״יש בטלפון,
 נערכה השניים כין הפגישה

 שד אחרי־הצהריים כשעות ככר
לרא אלישכע התקשרה כו היום
 הגיעה כאשר דיין. משה עם שונה

 יכלה לא היא למקום, אלישבע
 האורחים. כין השר את לזהות
 את כנראה שכחה התרגשות מרוב
 שלו. כיותר הכולט ההיכר סימן
 מי המלצרים את לשאול עליה היה
 אותה הובילו אז ורק דיין, משה זה
מש שתה דיין ישכ. כה הסינה אל
 להזמין לאלישבע והציע חריף קה

ה אלישבע מרטיני. דריי עכורה
 טענה ההצעה, את דחתה נבוכה

חריפים. משקאות שותה אינה כי
 משקה להזמין לה הציע דיין
 הצעה גם דחתה היא אכל אחר,

 אלישכע סיפרה תחילה זו. נדיכה
 לה הציע הוא בעייתה. את לדיין

 כמקום, כו שמגר אל להתקשר
 נותן שהוא תוך שבמלון, מהטלפון

 לצעירה להגיש למלצרים הוראה
שתכקש. העזרה כל את

 לא אחרת, מסיבה או התרגשות, מרוב
 על מהמלון. שמגר עם אלישבע התקשרה

ב לה לסייע לה הבטיח דיין פנים, כל
 הוא הבא: לנושא עבר ומיד זד״ נושא
 קוקסייל למסיבת עמו לבוא אותה הזמין

 אלישבע דחתה שוב דן. במלון הנערכת
 נואש. לא דיין אבל הנדיבה. ההצעה את

 ותרצה אמר, תתחרט, שאלישבע במקרה
 תוכל היא למלון, אליו לבוא זאת בכל

 גבי על דן. שבמלון בחדרו אותו למצוא
 רשמה עליו ירדן, מלון של מכתבים נייר

 שמו את לזהותה, ניתן שלא אלמונית, יד
 מספר את דיין משה רשם שמגר, מאיר של

 לאלישבע: ימתץ בו דן, במלון החדר
.319 חדר

נפר ההזמנה, על לדיין הודתה אלישבע
ש לפני לא אבל לביתה וחזרה ממנו דה

ו כתובתה את לבקשתו, בידו, השאירה
 של לעצתו בהתאם שלה. הטלפון מספר
 את לו לבשר כדי שמגר, אל צילצלה דיין,

הצלי לא היא אליו. דיין ידי על הפנייתה
בביתו. היועץ־המשפטי את למצוא חה

קוקטייל
״דו״ במלון

 כי לאלישבע, נמסר כבוקר מחרת ך*
 אותה חיפשו מביתה שנעדרה בעת /

 זה היה פעם בכל בטלפון. פעמים מספר
 הוא אותה. שחיפש גבר של קול אותו
שהספי לפני עוד דיין. משה ששמו אמר

הבשו משמעות את לקלוט אלישבע קה
 מוישה כמובן: שוב. הטלפון צילצל רה,
הקו. על היה

רו שהוא לאלישבע הודיע הוא
 מקום ככל מייד, אותה לראות צה

 כ- זה יהיה אותו, לפגוש שתרצה
כשביק כדן. או בשרתון הילטון,

ה גורם את לדעת אלישבע שה
 את שקל כי דיין לה כישר בהילות,
 אישית לה לסייע והחליט בעייתה
 בקשתה את אישי כאופן ולהפנות

שמגר. אל
 השניים כין הכאה הפגישה גם

בנו ירדן. מלון כמסעדת נערכה
 אל דיין טילפן אלישבע של כחותה
אי ששמגר נאמר שוב אך שמגר,

אלי הבחינה ככר אז כביתו. נו
 אחריה. מחזר ששר-הביטחון שבע
 לו נודע הקודמת שבפגישה אחרי

 מווינה, הוא אמה של שמוצאה
 הוא :לאלישבע הפתעה דיין הכין

ב שטרודל ירדן כמסעדת הזמין
וינאי. נוסח

 השמלות־. לסלון אליה סילפן הוא למחרת
הפעמים. באחת פעמים. מספר אמה של


