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 אות״ היה זה גם לרפאל. מישרת־שר מתן
 הקימה 1974ב־ כי לזכור כדאי הזמן.

 בלי מצומצמת קואליציה מיפלגת־העבודה
 — בכנסת מספיק רוב לה שהיה המפד״ל,

 לממשלה צירפה הראשונה בהזדמנות אך
 כך רפאל. יצחק בתוספת המפד״ל, את
 בכך לפקפק סיבה כל ואין רבין, נהג

 שלו הרוב יהיה — פרס גם ינהג שכך
יהיה. כאשר הבאה בכנסת

ה ושותפיו חניכיו על־ידי הודח רפאל
 אבו־ אהרון ובראשם סיעתו, אנשי צעירים,
 בכך הגורל של אירוניה משום יש חצירא.

 עבירה באותה עכשיו נחשד שאבו־חצירא
 אולם עצמו. רפאל בשעתו, נחשד, שבה

 לטובת — הפרשות שתי בין הבדל יש
רפאל.

 יצחק היה שלו, הגדולה הפרשה בימי
העליו הדרגה — סגן־שר-הבריאות רפאל

שבו לפני להגיע היה יכול שאליה נה
 סגדשר אגב, היה, הדיעות לכל הווטו. טל

 המיש־ את ניהל למעשה ופעיל. יעיל טוב,
 גם הטוענים יש שר־בפועל. מעין והיה רד

 ביותר הטוב שר־הבריאות היה כי עתה
היום. ועד המדינה קום מאז

מקב דמי-שוחד שגבה בכך נחשד הוא
 בית־ לבניית הזמנות לקבל שביקשו לנים,

 עד- היה בתל-גיבורים. הגדול החולים
 עד אותו במישטרה. שהעיד נגדו, מדינה
 להעיד הזמן הגיע כאשר אך ונכלא, נשפט

 עדותו. על לחזור סירב בבית־המישפט,
רפאל. זוכה כך משום

 האיש אבו־חצירא, נגד ההאשמה ואילו
 הואשם רפאל יותר. חמורה אותו, שהדיח

 הכללית הדיעה אך שוחד, שגבה בכך
 למימון על־ידו הועבר שהכסף אז היתד,

 סיעתיים. או מיפלגתיים תורניים. מוסדות
 כספי- ששם בכך נחשד אבו־חצירא ואילו
הפרטי. בכיסו שוחד
 כיום בחוק. שינוי חל מישפט-רפאל מאז
 של בעדותו בבית־המישפט להשתמש מותר
 האיש אם גם במישטרה, שנמסרה אדם
פי או לחצים בגלל מעדותו בו חוזר

 יוצא רפאל היה אם לדעת קשה תויים.
 החוק אז קיים היה אילו במישפטו, זכאי

 של החוקי מצבו פנים, כל על הנוכחי.
אם גם שהרי יותר, כיום קשה אבו־חצירא

תו עדיין מעדותו, בו יחזור עד־המדינה
בה. להשתמש התביעה כל

 סיט- הוא הפרשות שתי שבין הדמיון
 השיטה רבים. תחומים לגבי לדעתי, לי,
 — הציבור מקופות הכספים העברת של

 המיפלגות, לכיסי — והסוכנות הממשלה
בי הפכה מאדדיכליה, אחדי היה שרפאל

 המיפלגתיים. בחיים כללית נורמה נתיים
 כך נוהגות הממיסדיות המיפלגות כל

 משל־ לציבור השייכים סכומי־עתק בימינו.
טו יהודים על־ידי שנתרמו או מי־המסים,

 למיפ- שנה מדי מועברים בעולם, בים
 והדתיות, החילוניות והשמאל, הימין לגות

 צינורות־חלו־ של כבירה מערכת באמצעות
ההס הממשלה, הציונית, ההסתדרות :קה

 המקומיות המועצות העיריות, תדרות,
ועוד. ועוד והדתיות,

 וגם מכך. מתרגש איש עוד אין כיום
כאשר רק מתרגשים והפרופסורים הגנרלים

 אחד של אישית לפרשה נוגע הדבר
 האמיתית הבעייה הצער, למרבה הגנרלים.

מעולם. אותם הטרידה לא

פרשה
עלומה

 לאחרונה רפאל שהשמיע בדברים
לנו. הנוגעות פרשות, שתי עוד יש

 שרת משה כי מספר הוא אחד במקום
 הסיפור לפי הזה. העולם את לקנות רצה

 רפאל, על זו משימה הטיל אם ברור לא
לא. או

הפרשה כזאת. פרשה זכורה לא לי

 חשוב נושא ששימש הבקבוק :בדלי *
 נגד רפאל שהגיש מישפט־הדיבה במהלך

קשת. סילבי העיתונאית

* בפאריס ב״לידו״ (באמצע) ואשתו רפאל
.ליורשיו בהשוואה אך . .

 היתד, זה בהקשר דעתי על העולה היחידה
 המנוח, קרליבך עזריאל ד״ר של הצעה
 חלק לקנות מבעליו, ואחד מעריב עורך

ממו הידברות אחרי סירובי, בשבועון.
 שכמה חריפה, אישית למילחמה גרם שכת,

היום. עד בה ממשיכים מתלמידיו
מקו תקופה באותה היה שקרליבך נכון

כ למנותו שרצה שרת, למשה מאוד רב
 לא שהודו (אלא בהודו ישראל שגריר
בני ישראל, עם דיפלומטיים יחסים כוננה

 מאוד מקורב גם היה הוא לציפיות). גוד
 רפאל של שותפו שפירא, משה לשר

הפיזרחי). הפועל (אז במפד״ל
מעניין. סוד מתגלה שכאן יתכן

 לשפירא נוגע רפאל שבפי אחר סיפור
בעיני. סתום הוא גם עצמו.
 הזה העולם ״השבועון הסיפור: הנה
מהנ שיפרוש לשפירא פעם גרם כמעט

לק ),1959( תשי״ט בשנת מיפלגתו. הגת
 השלישית, הכנסת של הקדנציה סיום ראת

תנוע בשליחות בארצות־הברית שהיתי
 בידי חתום מיברק קיבלתי לפתע תית.

 (בן־מאיר, רוזנברג וישראל שחור בנימין
 המזרזני בן־מאיר), יהודה ח״כ של אביו

לשוב.
 זאת בכל אך הסיבה, את ידעתי ״לא

 החברים שני וחזרתי. שהותי את קיצרתי
 סיפור- בפירסום איום בשל כי לי גילו

נמ מסויים עיתון על-ידי מרושע רכילות
לפ והחליט קודר במצב־רוח שפירא צא

 מועמדותו את להציג ולא מההנהגה רוש
לכנסת.״ הרשימה בראש

 שפירא את לפייס שהצליח כותב רפאל
 למראיין, אמר והשבוע מחניפים״ ״בדברים

 היתד, מה יודע שאינו מהארץ, שגב תום
 מקום, ומכל מרושעת רכילות באותה אמת

 הזה העולם נמנע דבר של בסופו לדבריו,
מפירסומו.

 לא ודבר המדובר, במה להיזכר ניסיתי
 היה כולו שהסיפור יתכן דעתי. על עלה

להבי כדי לשפירא, שסופר סיפור־בדים
 חקירה ניהלנו שאכן יתכן להתפטרות. או

 ומנע- סיפור היה אכן אם כלשהו. בעניין
 היינו לא כי ברור — אותו מלפרסם נו

שקי תוך שהחלטנו, או בנכונותו, בטוחים
 ב- ציבורי עניין שאין הנסיבות, כל לת

׳ פירסומו.
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