
 קשרים קושר החל הוא תקופה באותה
 במיוחד בארץ. הפועל־המזרחי אנשי עם

 אחד לבין בינו הדוקים קשרים נוצרו
 הפועל־המזרחי של המרכזיים הפעילים

ב שר־הדתות כיום רפאל, יצחק בארץ,
 השניים בין הידידות ישראל. ממשלת

 כמו הפכו, הם השנים ובמרוצת התפתחה
 אחים״. ל״כמו מכריהם אותם שתיארו

 היה בארצות־הבדית התכופים בביקוריו
 תמיד כמעט ברגמן. של ביתו מבאי רפאל

 ב־ מבתי־המלון באחד בשכנותו, התאכסן
 לבתי־ יחד הולכים היו הם ריבר־סייד.

 לבילויים יוצאים וגם יחד אוכלים ■כנסת,
 לברגמן יש שם בירושלים, גם משותפים.

!מזה. זה הרחק לא מתגוררים הם דירה,
 של הפוליטית דרכו לתחילת חזרה
 והמועל־ המזרחי התאחדו כאשר ברגמן:
 לחץ החל למפד״ל, והפכו בארץ המזרחי
 בארצות־ גם האחיות. התנועות לאיחוד
 לאיחוד. התנגדו שם המזרחי אנשי הברית.

 האיחוד בנגד העיקריות מטענותיהם אחת
 עם יחד לשבת מסוגלים הם שאין היתר,

ברגמן.
 שפירא חיים משה בארץ, המפד״ל ראש

מצד קשה. במצב ימים באותם נמצא ז״ל,
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ברג של להתערבותו זכה בארצות־הברית,
 על הדיונים בישראל שהתנהלו בעת מן

 ברגמן לארצות־הברית. והסגרתו גירושו
מהארץ. ל!סקי של גירושו למניעת פעל

 צריך היה הוא הפועל־המזרחי, כאיש אחד,
 גם שני ׳מצד ברגמן. של לצידו להתייצב

 הזמן אולם במיוחד. אותו חיבב לא הוא
 כאמריקה, המזרחי תנועת שלו. את עשה

ה קם כאשר ■ולהתרוקן. להתפורר החלה
ה על לאט־לאט ברגמן השתלט איחוד

 הורחק דעתו את קיבל שלא מי תנועה.
 בעסקים שולבו אחרים רבים מפעילות.

 הועד- חברי ■מרבית שבו מצב נוצר שלו.
 היו בארצות-הברית המזרחי של הפועל
בפרנסתם. גם בברגמן תלויים
 ב־ התבצר ברגמן של שמעמדו ככל

 מישענת שימש הוא כך ארצות־הברית,
 לנשיא הפך ברגמן בארץ. רפאל ליצחק

בירוש מוסד-הרב-קוק למען הועד־הפועל
 מועצת יושב־ראש הוא רפאל שיצחק לים,

 ■מוסד שלו. הבלעדי והסוס המנהלים
 הרב של ששמו ספר לאור הוציא אף זו

 את והנושא כמחבר עליו מתנוסס ברגמן
שם... כתובי השם

 יושר מליץ
סקי ללנ

 לברגמןעם שהיו ההדוקים קשרים ך*
 נושא עתה משמשים מוסד־הרב־קוק, 1 1

 בניו־יורק. מס־ההכנסה שילטונות לחקירת
 ב- מס־ד,הכנסה ■לשילטונות הגיש ברגמן

 על הרב־קוק ממוסד קבלות ארצות־הברית
 למוסד שתרם גדולים !בסכומים תרומות

 לגבי כנהוג ממם, ניכויים עבורן ביקיש זה,
ה נבדקת עתה בארצות־הברית. תרומות
 התפרסם לא שמעולם ■שברגמן, אפשרות
 שיל- את הונה גדולות, לתרומות בנטייתו

אלה. קבלות באמעצות מס-ההכנסה טונות

 לא רפאל ליצחק ברגמן בין הידידות
 משה היה עוד כל חד־סיטרית. היתד,
 סיכויים היו לא בחיים, שפירא חיים

 של הפוליטית הקאריירה לקידום גדולים
אותו. חסם פשוט שפירא ברגמן.
 הארץ, ליומון *שהעניק בראיון ■פעם,

 ברוך לספרות הפרופסור את שפירא תקף
 קורצ- דתי. יהודי שהיה המנוח, קורצוויל

 לו השיב לשפירא, חייב ■נשאר לא וויל
 ״שפירא השאר: בין אמר, בו במאמר

 עם בידידות רוצה הוא אם להחליט צריך
 באותם ״1 ברגמן עם בידידות או קורצוויל

 מתכוון למה שידעו מעטים רק היו ימים
משהו. להם אמר ברגמן ושהשם קורצוויל

 כשש לפני שפירא, ישל פטירתו מאז
 הפעילים לאחד רפאל יצחק הפך שנים,

 ברגמן. של לקידומו במפד״ל העיקריים
 הנהלת חבר להיות ברגמן רצה למשל, כך,

 תמך רפאל באמריקה. היהודית הסוכנות
 סיעת ואנשי בורג יוסף רק זה. לתפקיד בו

 ברגמן של בחירתו את מנעו למיפנה
לתפקיד.

 הציוני שבקונגרם רפאל יצחק יזה היה
 ומתן ומשא גדול מאבק ניהל 1968ב־

 כחבר ייבחר שברגמן ■כדי ■בינמיפלגתי
ב העולמי. הציוני הפועל הוועד נשיאות
 היה יבול כבר 1972ב־ שנערך קונגרס
 הקונגרס נשיאות כחבר להיבחר ברגמן

מיוחדים. מאמצים ללא
 טובה. תחת טובה לרפאל החזיר ברגמן

 וכמבטא בארצות־הברית המזרחי כנשיא
בתחי לחץ הוא שם, הדתית היהדות דעת

 את להכליל מאיר גולדה על 1974 לת
 עשה לא הוא אבל בממשלתה. רפאל יצחק
 בעת למשל, כך, רפאל. בשביל רק זאת

 סביב הציבורי הוויכוח בארץ שהתנהל
 מישראל לנסקי מאיר של גירושו שאלת

 ל־ מבוקש היה שם 'לארה״ב, והסגרתו
 הפעילים אחד ברגמן הרב היה מישפט,

 לנסקי של גירושו למניעת העיקריים
 רבים, אישים עם ניפגש הוא מישראל.

 לשדלם ניסה המפד״ל, ממנהיגי ביניהם
לנסקי. של הסגרתו למניעת ללחוץ

 מאנשי היחיד היה לא ברגמן אגב,
פו למנהיג שהפך מושבי־ד,זקנים תעשיית

בימים ארצות־הברית. יהדות של ליטי
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רפאל. יצחק גם היה בביתו, הקבועים האורחים בין בדולח. ובגביעי טהור זהב
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 בתמונה בתי־המחסה. ׳בשערוריית הולנדר יוג/ין של חלקו את החושף טיימם, ניו־יורק

 ירודים תנאים על לביקורת מטרה ששימשו שלו מבתי־המחסה שניים בין הולנדר נראה
בארץ. שבוע לפני שהתארחה הנשיאים מועדון במשלחת השתתף הולנדר והונאה.

 מועדון מישלחת בארץ ביקרה האחרונים
 נפגשה אדצות־הברית, יהדות של הנשיאים

 בין המדינה. גדולי ועם ראש־הממשלה עם
 הולנדר, ייוג׳ין גם היה המשלחת חברי

מניוי־ורק.
המרכ השמות אחד היה הולנדר יוג׳ין

 הניו־ של הגילויים בסידרת שנחשפו זיים
 של בתי-המחסה סינדיקאט על טייימס יורק

 ״שערוריה של התואר הודבק לו ניו-״ורק,
לאומית.״
 ניו־ עיריית ראיש מינה 1960 בשנת

שערו את שיחקור כדי מיוחד חוקר יורק
 קשה שבעיר. לזקנים בתי־המחסד, ריית

 כפי אנטישמי, שהיה ■זה בחוקר לחשוד
שערו חושפי את להחשיד עתה שמנסים

 בין קפלן. לואים היה שמו ברגמן. ריית
 המסקנה היתד, קפלן של חקירתו תוצאות

 בעיר, לזקנים בתי-המחסה 88 רוב כי
 עונים אינם פרטיות, בידיים הנמצאים

החוק. ולדרישות בתי־החולים״ של ל״קוד

 אז מקובל ■שהיה שהתשלום המליץ קפלן
 מחולק שהיה כזה, במוסד זקן אחזקת עבוד

 המוסד, לרמת בהתאם שונות רמות לשלוש
 מכפי גבוה שיהיה אחיד, לתשלום יאוחד
 לחודש). דולאר 250( אז עד נהוג שהיה

המל אולם אחד. פה התקבלה זו המלצה
 תביעות שכללו קפלן, של אחרות צות

 נידחו אלה, מוסדות על הפיקוח להגברת
ד,ולנ יוג׳יו עמד המתנגדים בראש כולם.

 בתי־ של האיגוד נשיא אז שהיה מי דר,
. בנידיורק. המחסה

אורח
ראש־הממשלה

 להתנגד טובה פיכה להור;דר יתה ך•
 מבתי- שניים קפלן. של להמלצותיו \ (

בנידיוירק, סייד בדיבר שלו־ המחסה
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 ונשארו היו והריברוויו, הגרמרסי־פארק
 פקידי- של להתעניינותם עיקריות מטרות

 הואשמו 1957—1958 השנים בין המימשל.
 שהוציאו בכך ד,ולנדר של אלה מוסדות

 מיליון בכרבע הגדול סכום מקופת־העיריד,
 חוקריו באמת. להם שהגיע מכפי דולאד

 אלה מוסדות שני על שפשטו קפלן של
 התקנות של רבות הפרות בהם מצאו

זה. מסוג מוסדות לאחזקת והחוקים
 1967ב־ מוסדות באותם שנערכה חקירה

הגי העיריה של החקירות מחלקת על־ידי
 מתחת הם בהם התנאים כי למסקנה עה

 מסכנים הם וכי המקובלים לסטנדרטים
 הבריאות מחלקת המאושפזים. חיי את

 והאריכה ד,ולנדר את הזהירה העירונית
 תנאי על המוסדות לאחזקת רשיונותיו את

בהם. התנאים את שישפר
ב שנעשו חקירות העלו זאת למרות

 אלה בתי־מחסה שני כי 1969—1968 שנים
 של סכום מהמדיקאייד הוציאו הולנדר של
 זכאים שהיו מכפי יותר דולאר אלף 179

לקבל.
 הצליחה לא טיימס הניו־יורק חקירת

שמח בתי־המחסה ששת בין קשר למצוא
 בתי־ רשת לבין בניו-יורק הולנדר זיק

 מה על שהתיאורים ברגמן, של המחסה
ה של כהעתק נראים בתוכם שהתרחש

טוויסט. אוליבר בסרט ליתומים מוסד
 מבתי ארבעה הולנדר מכר 1972 בסוף
 ר יו״ שהוא קולג׳, לטווו שלו המחסה

 אלה מוסדות עבור שלו. הנאמנים חבר
 דולר מיליון 29 של סכום הולנדר קיבל
 וחצי מיליון של בסכום שכירות דמי ועוד
 המחייה. יוקר למדד צמוד לשנה, דולר

התשלו כל שאחרי העריך עצמו הולנדר
 סכום מהעיסקה קולג׳ טורו ירוויח מים,
לשנה. דולר אלף 100 של נקי

 לא הביקורת לחיצי מטרה היה הולנדר
 לא לגביו כי אם ברגמן, מאשר פחות
ה עם קשרים בדבר רמזים כל נרמזו

 בשבוע היה יכול הוא זאת למרות מאפיה.
הנשי מועדון במישלחת להשתתף שעבר

 ולהתקבל ארצות-הברית, יהדות של אים
 שהתקבל כפי בדיוק מכובד, כאורח בארץ

 שבועות במה עוד ברגמן דב יששכר הרב
לכן. קודם

 הולנדר של המצאותו על שגילו כתבים,
 ולחטוף לפגישו יניסו הנשיאים, במישלחת

 הולנדר נעלם פלא באורח שיחה. עימו
עקבותיו. את לגלות היה ואי-אפשר לפתע

דכא) בגיליון — חפידרה (המשך
____.__________________* __ג


