
במזומן. דולאר, 5000 של ׳סכום לידיהם,
 לראשונה אוזברה עקיפה, בצורה כך,

 כמי ברגמן, דב יששכר הרב של פעילותו
 :ביותר החשובות המיצוות באחת שעסק

 היה, לא ברגמן לרב לאימוץ. ילדים מציאת
 של בלתי־חוקית לפעילות קשר כל כמובן,
 כזו היתד, אם מישראל, ילדים העלמת
נעל שילדיהם החורים שחשדו כפי בכלל,

חשו למישפחות דאג בסך־הכל, הוא, מו.
שבקהילתו. הילדים כות

 של שמו ועלה צף לגמרי שונה בהקשר
 פרשת שהתפוצצה לפני עוד ברגמן הרב

 על־ידי הן עתה הנחקרת שלו, בתי־האבות
 והן האמריקאי הסינאט של מיוחדת וערה

 התחתון בית־המחוקקים של ועדה על־ידי
 לפרשת בקשר זה היה נידיורק. מדינת של

״פר יותר, מוכרת שהיא כפי או, שפעל
.1963ב* שהתפוצצה תל־גיבורים,״ שת

 הטובים ידידיו
רפאל של

 הבכירים מעסקגיה שפיגל, הודה *
 כסגן־מגכ״ל אז כיהן המפד״ל, של

 יצחק היה עליו הממונה מישרד־הבריאות.
 היה שפיגל שר־הבדיאות. סגן אז רפאל,

 קרנות של העיקריים הכספים ממגייסי אחד
 בגביית והורשע הואשם הוא המפד״ל.

 תמורת ואדריכלים בניין מקבלני שוחד
 תל־יגיבוויס בית־ד,חולים בבניית חלקם

לכלא. והוכנס נשפט זה על בחולון.
ה המשך את שסיכן המישפט, במהלך

ברגמן. דב יששכר ד״ר והרב בה,
 להיותם נוסף שניהם, את שמאחד מה

 המיזרזזי תנועת ומפעילי דוקטורים רבנים,
הש של הקרובך, ידידותם הוא העולמית,

 כשר־ כיום שמכהן מי רפאל, ליצחק ניים
 היו שנים במשך בממשלת־ישראל. הדתות
 למען ביותר הנמרצים מהפעילים השניים

 בן- שהוא התורני המוסד הוב־קוק, מוסד
ברא עומד שגם רפאל, יצחק של טיפוחיו

 והמת־ התורמים מראשי היה רוזנבאום שו•
 סכום גם בזמנו תרם זה, מוסד למען רימים

 במוסד, מפואר אולם להקמת מכספו ניכר
 קהילת קהילתו, בני של זיכרם להנצחת

בהונגריה. קליין־ורדיין
 כנשיא כיהן זאת, לעומת ברגמן, הרב
 סיפרו את לאור הוציא אשר המוסד, ידידי

שם...״ ״כתוב ההלכה בענייני החשוב
 בשעתו הוזכר רוזנבאום טיבור של שמו
 כמי לייף, האמריקאי השבועון על-ידי
האמרי הפשע סינדיקאט לעסקי שקשור

 הוברחו הלייף לטענת המאפיה. — קאי
 החשש בגלל מארצות־הברית המאפיה כספי

 יחלק האמריקאיים. מס־ד,הכנסה משילטונות
 לבנק והגיע לשווייץ הוברח אלה מכספים

 הלייף, לטענת אשר, רוזנבאום טיבור של
ה של מצינורות־הכספים אחד שימש

מאפיה.
 הרבנים הדוקטורים שני של קשריהם

 חד־סיטריים. היו לא קוק הרב מוסד עם
הדוקטו בתואר ברגמן זכה למשל, כך,

 בניו־ יוניברסיטי הישיבה מטעם שלו ראט
 על־ידי לאור שהוצא סיפרו בזכות יורק

ל בדיסרטציה שהתקבל קוק, הרב מוסד

העי על־ידי שהוחשד בארצות־הברית, כנשיא.״המיזרחי״ המכהן הרבברגמן
 בתייחזקניס עיסקי המאפייה.״ של ״הרבי שהיה בכך האמריקאית תונות

ממלכתיות. ועדות־חקירה ע״י עתה נחקרים בארצות־הברית, לאומית לשערורייה הפכו שלו

 שהוטל עוינש־המאסר את ריצה שסיגל
ש היו לטוען־רבני. והפך השתחרר עליו,
 סודות יחשוף שיחתרו אחרי כי ציפו

והש צרתו בעת שנטשוהו אלה על רבים,
 על שומר שפיגל אולם לכלבים. ליכוהו

 יפתח ״אם הזה. היום עצם ער שתיקתו
 מראשי רבים עלולים אי־פעם, פיו את

אומ בצרות,״ עצמם את למצוא המפד״ל
ידידיו. רים

שהצ אנשים שני היו יודעי-דבר לדברי
 את לנצור שפיגל יהודה את לשכנע ליחו

 דוזנבאום, טיבור ד״ר הרב אלה חיו לשונו.
נז׳נ־ ליאשואי הבינלאומי וזבנש של פעליו

 מסוג חשדות שלו. הדוקטוראט עבודת
 ממוסד ברגמן הרב קיבל פיהן על אחר,
 היו שלא תרומות על קבלות קוק הרב
 ממם זיכויים עבורן לקבל כדי נבראו ולא

 שיל- על-ידי עתה נחקרות בארצות־הברית,
 שם, מס-ד,הכנסה טונות

מקו יצא לא כן גם רוזנבאום טיבור
 תל־גיבורים פרשת שהתפוצצה בעת פח.

 בשם שזכתה נוספת, פרשה אליה נילוותה
 כיהן רפאל שיצחק בעת הלווים. פרשת
ל למסור הורה הוא שר-הבריאות כסגן

 עיגד לבצע הזכות את חלוויס בשם חברה
דולד אלף 350 של בפך ציוד לייבוא לה

 לחברה נגרמו שלו הוואדוציות החברות עיסקות שבגלל רוזנבאום, ך |1ך 114
 חיה דולרים, מיליוני עשרות של הפםדים ולבתי־הזיקוק לצי״ם לישראל, י 1 *י 0
עיסלות. למימון ששימשו חמפד״ל, של חחשאיות לקרנות מהתורמים ברגמן, הרב עם יחד

 אחרים יבואנים מישרד-הבריאות. עבור
 התלוננו במישרד־הבריאות קשורים שהיו

שזכ הלווים, חברת זו. חברה העדפת על
 שניתן כפי שייכת היתד, בהעדפה, תה

רוזנבאום. לטיבור לנחש,

פוליטי ^
ה לכל מו ך* פלג המכבדת בישראל מי
 קרנות למפד״ל גם היו עצמה, את ^

בעקי או ישירות שהיו.קשורות חשאיות,
לצו המיפלגה, של הבכירים לעסקניה פין
 יפה שהשתיקה שונות, פעולות מימון רך

מ היו וברנארד טיבור הדוקטורים להן.
 ייפלא ולא אלה, קרנות של הממנים ראשי

 לנשיאות להיבחר זכו ששניהם כן על
 עם יחד המזרחי, תנועת של העולמית

 הרב של נכדו ציפרשטיין, אביגדור הרב
 צי- הרב המזרחי. תנועת ממייסדי ריינם,

הו בירושלים, היושב אמריקאי פרשטיין,
 השערוריות בעיקבות כי מכבר לא דיע

תפ מכל להתפטר עומד הוא האחרונות,
קידיו.
 קשור ברגמן הרב קשרי של אחר צד
 ברגמן לברנארד שלו. המישפחתי ברקע

 מבנותיו אחת בנות. ושתי בנים שני יש
 קד קש׳ עמרם האמריקאי לרב נשואה
 האבות בתי בעסקי פעיל שהיה שיצקי,

 ממולח מאיר, שלו אחר בן חותנו. של
 את לאשח בשעתו נשא אביו, כמו וזריז
מהונ דתי יהודי צוויה, אדולף של בתו

 ירד בארץ, להיקלט בשעתו שניסה גריה,
רב. הון שם ועשה שבגרמניה למינכן
 סטנלי בנו האחרים, ילדיו שני אולם
 לאחות נשואים הצעירה, ובתו (שלמה)

מווי המפורסם שמעל׳ה ד של ילדיו ואח,
הבנ אלא אינו שמעל׳ה ר׳ אוסטריה. נה,
ג׳ינ- קטן, יהודי מוסקוביץ׳, שמעון קאי

מיל בעשרות נאמד שרכושו וקרח ג׳י
 והשפעה קשרים בעל והוא דולרים יוני
בארץ. והמפד״ל בעולם המזרחי מנהיגי בין

 החל השואה, ניצול ,,מוסקוביץ שמעון
בעס השנייה העולם מילחמת אחרי לעסוק

 מספיק לצבור שהצליח עד וואלוטה, קי
 וינטר בנק את לרכוש לו שאיפשר כסף

עס סשיטודרגל. של במצב שהיה בווינה,
 לאחד הפך והוא שיגשגו שלו הבנקאות קי

 בעיקר שנודע באוסטריה הידועים הבנקאים
 מוסדות עם האקסקלוסיביים קשריו בזכות

 הברזל. מסך מאחורי ופיננסים כלכליים
 שיש המערב מבנקאי הבודדים אחד הוא
 עם מטבע לעיסקות חופשית גישה לו

המזרחי. הגוש מדינות
ברג חרב הסתתר זה מחותנו של בביתו

ה שחזר עד שבועות, מיספר במשך מן
להי לנסות כדי לארצות־הברית שבוע
 טוען הוא נגדם וחוקריו, מבקריו נגד לחם

 רקע על פוליטי, קשר כנגדו קשרו כי
 הדמוקרטית חמיפלגה סניף בתוך המאבק

ניו־יורק. של
ברג הרב של לעתידו לדאוג שאין כך

 בתי- אימפריית התמוטטה אם גם מן.
 בנידיורק, שלו המחסח ומוסדות האבות
ש מי מוצק. כלכלי עורף לו יש עדיין
 מחרב יותר ברגמן מפרשת להיפגע עלול

 האמריקאית, היהדות היא עצמו, ברגמן
 השערורייה בחקירת הנחשפים שד,גילויים

כבוד. לה אינם.מוסיפים
מ את נתנו שהאיטלקים בעת בשעתו,

 האמריקאית, המאפייה שליטי והיו טון
 קחה הפשע סינדיקאט מכינויי אחד היה

ה לאור עתה, שלנו. העניין — נוסטרה
 ממנהיגי שניים של הפומביות ד,חשדות
 בקשריהם בארצות־הברית הדתית היהדות

 נוטים המאפייה, עסקי עם קשריהם על
 סינדי- את לכנות אמריקאיים ויותר יותר
נוסטרה. כושר — חדש בכינוי הפשע קאט
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