
ניפה ע□ סנדק
 המבו״ל מנהיג ער בסיווה שני מאמו

 ★ המאביה״ של־ ■.הרב■ היה נ■ חחשוו
 מושבי־הזקניס תעשיית מנהל הגיע איו

ונכבדיה האומה גדולי של למחיצתם
 את דמי־לא־יחרץ, בעזרת להשתיק, מישהו
 וב־ טיימס, בניו־יורק הפירסומים סידרת

 ניו־יורק של בתי־האבות על ווילג׳־וויס
 שהוא איזה לו שיש להוכיח אי־אפשר

ברגמן. לרב קשר
 סיפור טיינזס הניו־יורק פירסם לא־מפבר

 על מסרה הידיעה תמיהה. ומעורר מוזר
 בה מסויימת לכתובת מונית שהזמין אדם

 וביקש המונית אל ירד הוא התגורר.
 הכללי. התובע למשרדי להסיעו מהנהג

 את האיש עזב ושם ליעדו הסיעו הנהג
 במכונית הנהג מצא יותר מאוחר המונית.

 סכום שהכילה שטרות של גדולה חבילה
 את מסר הוא בדולארים. ספרות שש בעל

ל להחזירה שביקשה למישטרה המציאה
 לא האיש אבל במונית. אותה ששכח איש
 בהוגי כספו. את לקהת מעולם בא

 אמרה כך זאת, הסבירו ניו־יורק מישטרת
במו־ שהושאר הכסף שכנראה הידיעה,

צי לבתי־מחסה. שרכש, אחרים ומיבנים
 דמוקראטים בית־הנבחרים, של אחדים רים

 טוענים להגנתו, עתה שנחלצו מניו־יורק,
 ממזימה חלק אלא אינו נגדו המסע כי

 בתי- רשת אנשי על־ידי נגדו שתוכננה
מיתחרה. מחסה

 מסוגו אדם היה יכול איך היא השאלה
 תיארו ווים הווילג׳ שכתב ברגמן, של

 שידעה ביותר המושחתים היצורים כאחד
 המזרחי נשיא של למעמד להגיע ניו־יורק,

? בארצות־הברית

שתלטות  ה
התנועה על

 המפד״ל, שהוקמה לפני שעונו, ך*
 של תנועות שתי בארץ קיימות היו ■4

והפועל המזרחי :הציונית הדתית היהדות

 ראש־השנה, התקרב עם שנה, די י
 חסידי של רבם מלובביץ/ הרבי נוהג

 רבני לכל שנד,-טובה ברכות לשלוח חב״ד,
 כתובות הברכות האורתודוכסים. אמריקה

 של חצרו אנשי גילו פעם בעברית. כמובן
 ברכה הברכה, מעטפות בין מלובביד הרבי
 היתד, היא אנגלית. כתובה שהיתה אחת

ברגמן. ברנארד לרביי־ מופנית
 לכל מדוע הרבי: את החסידים שאלו
 ודווקא בעברית ברפות שולח אתה הרבנים

 באנגלית. ברכה שולח אתה ברגמן לרב
 צריך אני ״בעברית הרבי: להם השיב

 יכול אני באנגלית הרב/ ,לכבוד לכתוב
 גם להיות יכול וזה הרביי׳ ,לכבוד לכתוב

ליצלן. רחמנא רפורמי...״ רביי
ה היהדות בחוגי המתהלך זה סיפור

 בה הצורה על להצביע ,כדי בו יש דתית,
 כלפי האורתודוכסי הדתי המימסד התייחס

 ממנו להתעלם היה אי־אפשר ברגמן. הרב
 ודוקטור רב הוא סוף סוף להחרימו. או

 בארצות־הב- המזרחי תנועת של ונשיא
 ואי־ בדין הורשע לא מעולם הוא דית.

 שום וחלילה, חס לו, לייחס היה אפשר
 ממנו הסתייגו זאת למדות עבירה. דבר

 את שקיבלו כאלה היו וטובים. רבים
 לנסקי מאיר גם השד. כפאם כאילו חברתו

 ספק אבל בפלילים. מעולם הורשע לא
 כבוד כאורח להתקבל יכול היה הוא אם

מלובביץ/ הרבי בחצר
 מאחורי ברגמן, הרב על לומר נהגו

 כלו* אנשים. ״מטריף״ שהוא כמובן, גבו
 ועושה כשרים יהודים לוקח שהוא סר,

 היה שהוא אדם היה לא טריפה. מהם
 ליבו. את להטות הצליח ושלא לו זקוק

 בארצות־ המזרחי מפעילי הרבה לצידו.
 ומכובדים, ישרים רבנים ביניהם הברית,

 הוא בעסקיו. מעורבים עצמם את מצאו
 היה שאי-אפשר הצעות להם הציע פשוט
להן. לסרב
ברגמן, של החברה היתד, למשל, כך,

 בבתי־ המניות מרבית את שהחזיקה זו
 לפעילי מציעה שבבעלותו, לזקנים המחסה
 בקש־ עימם בא שברגמן הדתית היהדות

 של מניות בקניית מכספם להשקיע דים,
 מיצווה כמובן היתד, זו אלה. בתי-מחסה

 יסרב ומאמין חרד יהודי איזה גדולה.
 ה־ בזקני לטפל שנועד בימיפעל להשקיע

 היה המיצווה משכר חוץ שלו? קהילה
 מעין בהשקעה כרוך יותר ממשי שכר גם
 בעסקי־ למשקיעים מבטיח היה ברגמן זו.

הש על ובטוחה נאה ריבית שלו הזקנים

 לגבי כנהוג ממם משוחררת קעותיהם,
צדקה. מוסדות

 האחרים, והרווחים המיצווה שכר מלבד
 בהשק- בטוחים להיות המשקיעים יכלו

 עליהם והקרקעות הבניינים שווי עותיהם.
ה השקעתם. לערך ערובה שימש עמדו,
 מפוקפקת היתד, הערובה כי הסתבר שבוע

 בבתי- החוקרים שערכו ביקורת במיקצת.
 רובם על כי גילתה ברגמן של האבות
 ולמעשה, כבדים, ■שיעבודים מוטלים הגדול

 יהיו הנכסים, שווי את לממש ירצו אם
פ־שיטת־רגל. של במצב ככולם רובם

נשאר השוחד

 שימשו הדבר, שהיתגלה עד ולס, ^
בבתי־ד,א שהתאכסנו והנכים הזקנים

 עוברת סחורה בבחינת ברגמן של בות
 של השוטפת הכספים הזרמת לסוחר.

 — לקשישים הסעד סוכנות — המדיקאייר
להת סכנה כל שאין למשקיעים הבטיחה
 את בהם משקיעים שהם העסקים מוטטות
כספיהם.
 ברגמן, הזדקק להם מהאנשים רבים

 שלו. בתי-המחסה 37ב־ מישרות גם קיבלו
 הגיע כיצד להסביר היה יכול זה מצב

 התקדמה וכיצד שלו, הכוח לעמדת ברגמן
 מאשר פחות לא שלו הפוליטית הקאריירה
שלו. ד,פינאנסית הקאריירה
 עצמו: את לשאול היה יכול התמים

 רבים כה נכסים שצבר אדם זקוק מדוע
? פוליטי למעמד גם רב, כה והון

 שאלה על התשובה ניו־יורק כמו בעיר
 העוסק אדם מאליה. .מובנת היא זו מעין

 המחסה תעשיית כמו עדינה, כה בתעשייה
 הניסיונות מפני להגנה זקוק ונכים, לזקנים

 של שונות זרועות של ונשנים החוזרים
ולב ובענייניו, בעסקיו לחטט המימשל

 זוכים אצלו המאושפזים הזקנים אם דוק
 שהחוק הרפואי ולטיפול האוכל למנות
 לקבל יכול הוא כזו עזרה להם. מבטיח

ב בעיריה, מקומיים מפוליטיקאים רק
ובבתי־הקונגדס. מדינה
 עליו להגן מעוניינים יהיו שהם כדי
שפולי ומה לו. זקוקים יהיו שהם צריך

 כסף כלל בדרך הוא לו זקוקים טיקאים
וקולות.

 מעולם ניסה ולא שילם לא ברגמן
ניסה אם שוחד. מאליו, כמובן לשלם,

שוחד. לתשלום מיועד היה נית
 לרב זו ידיעה בין קשר שום היה לא

 כתוצאה במקרה, לגמרי אבל ברגמן.
 ממקורביו כמה גילו הגורל, מתעתועי

 המונית הוזמנה אליה שהכתובת ברגמן של
 לגמרי גם, מתגורר בו הבית כתובת היא

 בניו־ בריבר־סייד ברגמן, הרב במקרה,
יורק.

למער פעם מדי תרם שברגמן ייתכן
 המקומיים, הפוליטיקאים של הבחירות כות

 יכלו שהם מה אבל כמובן. לדמוקראטים
 הקולות. היו מכסף, יותר ממנו לקבל

וכ שלו ברובע היהודית הקהילה כמנהיג
 כמו אדם בארצות-הברית, המזרחי מנהיג
 מבקשים שפוליטיקאים אדם הוא ברגמן

ק־רב־.־. א״.
 לו שהשיגו הם אלה מפוליטיקאים כמה
בתי־מלון להפוך הרישיונות את בשעתו

 תנועה היתד, שהמזרחי בעוד המזרחי.
 הפועל־ היתד, ימנית, נטייה בעלת אזרחית,
סוציאליסטי. גוון בעלת תנועה המזרחי

ו חזקה היתד, הפועל־ד,מזרחי תנועת
ב אולם האזרחית. מאחותה יותר גדולה

 תנועת היתד, שם הפוך. היחס היה אמריקה
 הפועל־המזרחי ושלטת. איתנה המזרחי

ו מנוון עלוב, גוף היה בארצות־הברית
מוזנח.

 ברגמן החל כאשר ימים, באותם והנה,
ה בתחום הראשונים צעדיו את לעשות
ל דווקא בחר הוא המפלגתית, פעילות
 כנראה הפועל־המזרחי. לתנועת הצטרף

 הוא שלו. הסוציאליסטיות הנטיות בגלל
 אותה, שחיזקו לתנועה, כספים לתרום החל

 יב •ד־ עבי לא פעילותה. את הגבירו
 לנשיא נבהר ברגמן דב י־ששכר והרב

בארצות־הברית. הפועל־המזרחי תנועת

?1̂'י״בב^״די ויאשר ימליץ הקונגרס ^־
 שניהלה הקונגרס, בנשיאות אולם בן־גוריון. ודויר מאיר גולדה הכבוד במת על ישבו

 בנשיאות. העולמית המזרחי תנועת את שייצג ברגמן, רב יששכר חרב גס ישב דיוניו, את
העולמי. המזרחי נשיאות כחבר גס שנבחר ברגמן של הציבורית בקאריירה השיא זה היה


