האבא הבריח הי רואי ן בספרי קודש ★ הסגן נתפס בניהול
הימורים בבית־כנסת ★ הוא נחקר על שמירת גופות במקררים
★ נציב המס הפך לשותפו ★ ו־אשי סינדקאט הפשע היו
אורחיו * תבע  1מגולדה למנות את ו־פאל כשר בממשלה

סנדק ע□ ניסה
זה שנים אחדות נבנית חרושת־
בדיחות שלימה בין חוגי חמפד״ל
בארץ סביב דמותו של חרב יששכר רב
ברגמן ,חבר נשיאות המרכז העולמי של
המיזרחי ונשיא הכבוד של תנועת המיזרחי
בארצות־הברית.
כמה מבדיחות אלו היו בדיחות מאקא-
בריות ,שאינן אופייניות לאנשים דתיים.
״לברגמן אין בעיות עם כסף,״ התלוצצו
אנשי המפד״ל מאחרי גבו ,״כל סוף חודש
הוא צריך להוציא רק כמה ידיים מהמקרר
כדי לחתום שהם חיים ,והממשלה האמרי
קאית כבר משלמת לו בעדם.״ ״הוא בטה
כבר שותף במיפעל של פריז׳ידרים,״
התלוצצו אחרים.

אוזן זרה ,שקלטה בדיחות־זוועה אלו,
לא יכלה לתפוס את משמעותן .רק אלה
שידעו על עסקיו של הרב ברגמן ,הבינו
את הרמז הגם .הם ידעו כי ברגמן הוא
בעל רשת של בתי־אבות לקשישים באר-

צוודהברית .מאז שנת  1967הונהג בארצות־
הברית מוסד לביטוח־לאומי לקשישים ,ה
קרוי שם מדיקאייד ,המשלם עבור אחזקתם
של קשישים חסרי־אמצעים בבתי־אבות
ממלכתיים ופרטיים .התשלום עבור האחזקה
הוא חודשי .אפילו אם אדם שוהה בבית־
אבות בשלושה הימים הראשונים של החו
דש ,ונפטר ,משלם המדיקאייד למוסד
שהחזיק אותו ,עבור החודש כולו.
לפני כמה שנים ניהל חוקר של עיריית
ניו־יורק חקירה ,בחשד כי כמה מכתי
ר,אבות בניו־יורק מרמים בדיווחים על
פטירת הזקנים המאושפזים בהם .אם זקן
כלשהו מת לקראת סוף חודש ,אמרו החש
דות ,נוהגים להקפיא את גופתו במקרר
עד לתחילת החודש הבא ,מודיעים על
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פטירתו באיחור כדי לקבל עבורו את דמי־
האישפוז עבור חודש נוסף.
החוקרים לא הצליחו לאמת חשדות אלה.
אבל בין הנחקרים בפרשה היו הרב ברגמן
וכמה מעובדי המוסדות שבבעלותו .הם
יצאו ,כמובן ,נקיים מכל חשד ואשמה .אלא
שהבדיחה עשתה לה בינתיים כנפיים .כל
תוארי־הכבוד והישרוודהייצוג שבהם זכה
הרב ברגמן שנה אחר שנה ,לא היד .בהם
כדי להשתיק את חרושת הבדיחות שנפוצו
על חשבונו.
השבוע הסתבר כי הבדיחות אינן מצחי
קות כלל .ועדת־המישנה לטיפול בקשישים
של הסינאט האמריקאי החליטה לפתוח
בחקירה בפרשת האשמות ,שלפיהן היתד,
רשת בתי־האבות של הרב ברגמן קשורה
במעשי־מירמה ופעולות בלתי־חוקיות ,ש
נועדו להוציא במירמה מיליוני דולארים
מממשלת ארצות־הברית .הדמות המרכזית
בפרשה היתד ,זו של הרב יששכר דב
ברגמן ,שלפי החשדות שהועלו נגדו היתה

ברגמן הוא נשיא כבוד של ביודהספר
התיכון של הישיבה יוניברסיטי בניו־יורק ;
נשיא ועד החינוך התורני של המיזרחי
בארצות״הברית ! נשיא־כבוד של תנועת
המיזרחי באמריקה ; יו״ר ועדת־הקבלה של
הסתדרות הרבנים בארצות־הברית! חבר
הנשיאות העולמית של המיזרחי ורב המרכז
היהודי בריוורסייד בניו-יורק .בקונגרס
הציוני האחרון ,שנערך בישראל ב״,1972
הוא היה חבר נשיאוודהכבוד של הקונגרס,
ישב אצל שולחן אחד עם גדולי המדינה,
והוא גם חבר הוועד־הפועל של הקונגרס
היהודי העולמי.
מלבד תואר הרבנות ,שבו זכה בישיבה
יוניברסיטי ,הוא נושא גם בתארי דוקטור
לפילוסופיה וסיפרות עברית ,שבהם זכה
באותה אוניברסיטה דתית .הוא נמנה עם
ידידיו האישיים הקרובים ביותר של שר
ד,דתות יצחק רפאל ,שמוסד הרב קוק שלו
הוציא לאור את סיפרו .היה זד ,ברגמן
שהפעיל בזמנו לחצים על גולדה מאיר,

ן{ רשת הרב ברגמן ,שיצר לעצמו
״י• בינתיים דימוי של ״הרבי של המאפיה,״

רשת בתי־האבות שלו קשורה בסינדיקאט־
הפשע האמריקאי — המאפיה.

בשם היהדות הדתית בארה״ב ,שתכליל
את יצחק רפאל בממשלתה.
והנה ,לפתע מוצאת דמות כה נכבדה את
עצמה במרכז שערורייה לאומית בארצות־
הברית ,מוחשדת כי הייתה קשורה בעיסקי
המאפיה וכי עמדה בקשרים הדוקים עם
דמויות ידועות בעולם הפשע האמריקאי.
כיצד ייתכן הדבר 1
הפרשה ,שהחלה מתפרסמת בישראל רק
לפני שבוע ,התפוצצה בארצות־הברית עוד
לפני חודשיים .בתחילת חודש אוקטובר
השנה החל העיתון האמריקאי החשוב,
הניו־יורק טיימס ,מפרסם סידרת מאמרים
מפרי עטו של ג׳ון הס ,על שערוריית בתי-
האבות בניו־יורק .ד,סידרה ,שד,יתד ,תוצאת
חקירה שנמשכה חודשיים תמימים ,החלה

לא החלה לפני חודשיים ,עם סידרת הגי
לויים בניו־יווק טייטס .ראשיתה של הפר
שה בתחילת שנות השלושים ,כאשר עלה
מרומניה לארץ הרב מרדכי צבי לויפר.
הוא התיישב עם מישפחתו בירושלים ,רכש
לעצמו דירה בשכונת רחביה ,על גבול
השכונה החרדית שערי-חסד.
הרב לויפר ביקש לעברת את שם־
מישפחתו .מכיוון שלויפר באידיש פירושו
רץ ,הוא בחר בשם ירוץ .אולם השם
השתבש והפך בהברה האשכנזית ל״יערץ.״
אולם בירושלים היה הרב לויפר מוכר
בתואר ״דער גולדענע רבי״)הרבי המוזהב(,
וזאת משום שבביתו נהגו להגיש ארוחות
בכלי־אוכל עשויים זהב טהור.
הרב לויפר הקים בביתו ביודכנסת ,ודאג

תארי-כבוד
וקירבה ל צל ח ת
^ גבי מאות אנשים בישראל שהכירו
 /את ברל׳ה ברגמן )ששמו האמריקאי
הוא ברנארד ברגמן( ,לא היו הפירסומים
שבהם נקשר שמו ,והעובדה שהוא נמלט
לאוסטריה ומסרב לבוא לחקירת הסינאט,
בבחינת הפתעה .למרות שהוא נושא שורה
ארוכה של תארים ,הרי ב־ 15השנים האח
רונות חיה שמו מוזכר תמיד בליוויית
קריצה.

בכותרת ראשית בעתון .למרות ששמו של
הרב ברגמן הוזכר בה כאחד הגיבורים
הראשיים של השערורייה ,לא מצא אף כתב
ישראלי אחד בארצות־הברית לנכון לדווח
על הפרשה לעיתונו בישראל.
כך יכול היה הרב ברגמן להמשיך לשבת
בראש עצרת מטעם המיזרחי בניו־יורק,
לצידם של פנחס ספיר ויצחק רפאל ואף
לבקר• בארץ ,מבלי שאיש יתייחס לעובדה
ששמו קשור בשערורייה לאומית בארצות-
הברית .רק אחרי שוועדת הסינאט האמ 
ריקאי החלה חוקרת בפרשה ,וזו החלה
ולהתגלגל ככדור־שלג ,היא התפוצצה גם
בישראל.
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