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ל פנד, והלה בעידיה, ידידיהם
 הופיעה כך בעיקבות עיתונות.

 לוי הריגת על הראשונה הידיעה
 .1948 בינואר 21 מיום בר,ארץ

 מאמר־מע־ זו בפרשה פירסם דבר
 עליה דיווחו העיתונים ויתר דנת,

ב הפוליטיות. נטיותיהם על־פי
 נאמר ובהארץ המשמר בעל דבר,
 של הבוקר בעיתון נרצח, שלוי

 למילה נוסף - הכלליים הציונים
 בהמש־ ואילו שאלה, סימן ״נרצח״

״הרי על דובר הרוויזיוניסטי קיף
 לוי.״ אריה יהודה גת

 כי נאמר המשקיף, זה, בעיתון
 הודעה שלחה לח״י ״מיפקדת

 נאמר בה התנועה, לחברי פנימית
 להורג הוצא שמואל׳ ,הלוחם כי
 מיש- הפרת בעוון בינואר 15ב־

וגי השתייך אליו הגוף של מעת
 התנועה.״ של סודות לוי

 כבר לוי של כשגודלו עכשיו,
לק מישפחתו ביקשה ברור, היה
ה הרבנות הגוויה. את לידיה בל

בעיתו מודעות פירסמה ראשית
שיו מי כל התבקש שלפיהם נות,
 למסור הגוויה, מקום על דבר דע
 לח״י, אנשי לרבנות. המידע את

ל ההוצאה לאחר מייד שנמלטו
לפ לשם שלחו הפרדס, מן הורג
 שהצליחו עד חוליות, שתי חות

 לצי- נגררה זו הגוויה. את למצוא
 הלח״י מאנשי ואחד הכביש, די

 קדישא חברה לחצר פתק הכניס
 בפתק בתל־אביב. יבנה ברחוב
 צויין שבה מפה, מצויירת היתה

 בני- הגוויה. נמצאת שבו המקום
רענ ומישטרת לוי של מישפחתו

שלו ובתום בחיפושים פתחו נה
 אחרי שבועות שלושה ימים, שה

 הגוויה, נמצאה להורג, ההוצאה
 נכתב מצבתו שעל לקבר והובאה

זדים. בידי נרצח שלוי

ק ^ תו ש  לי ,
לך״ ואשתוק

 בכך. הסתיימה לא פרשה ך•
ב מילחמת־השיחרור, בשלהי י י

 בדבר התפרסמה ,1948 דצמבר
 ״תהיה הכותרת תחת קצרה רשימה

 חתום היה הרשימה על חקירה.״
רשי בעיקבות בן־דויד. משה אחד
 יהודה־אריה של אחיו פנה זו מה

 בנסיון דבר, לעיתון יצחק, לוי,
 הוא בן־דויד. משה מיהו לברר

 נשלח לביתו אך בכך, הצליח לא
 להזדהות, שסירב מיסתורי, אדם

וה המיסמכים כל את עימו ושנטל
 מיס- אחריו. לוי שהשאיר רשימות

מאו בחלקם, הוחזרו, אלה מכים
למישפחה. יותר חר

באו מגויים שהיה לוי, ליצחק
תפ המישטרה כי נאמר, עת, תה
 עדויות. יושגו אם בחקירה תח
 לח״י איש את למצוא הצליח. לוי

 אחיו בהריגת שהשתתף ״לוי״,
ה נעלם זמן, לאחר לדבריו, אך,
הת ולא במישטרה, שנפתח תיק

בנושא. חקירה שום קיימה
 עשו הראשונה לכנסת בבחירות

 פוליטי שימוש השמאל מיפלגות
 בכרוזים אותה והזכירו בפרשה,
 אך הימין. מיפלגות נגד שהוציאו

 ובני- לוי, פרשת נשכחה אט־אט
שה היום עד משוכנעים מישפחתו

 במיסגרת במתכוון הושכחה פרשה
 לך״ ואשתוק לי ״שתוק של הסכם

ו־לח״י. האצ״ל ההגנה, אירגוני בין
הש בעקבות שנים, כמה לפני

 לוי של בני־מישפחתו של תדלותם
חל לרשימת שמו הוכנס וחבריו,

 של נסיונותיהם כל אולם לח״י. לי
 אנשי מפי להציל בני־המישפחה

 המלא הסיפור את לח״י הנהגת
 עלו לוי, יהודה־אריה הריגת על

 לוי, של קיברו על המצבה בתוהו.
 זדים, בידי נרצח כי נאמר, שבה

 אנשל לח״י. מאנשי לכמה מכאיבה
 לח״י, ותיקי ארגון יו״ר שפילמן,

 ביקש כי הזה, להעולם אמר
 לוי של מישפחתו בני את לשכנע

סטנ מצבה קיברו על ישימו כי
 וצה״ל, המחתרות חללי של דרטית

■ פרנקל שלמה סירבו. הם אך
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 עדן, אלקה החיננית מזכירתו את
במישפט. כקצרנית שתשמש כדי

האנג בשפה שנערך המישפט,
 בתו של להבנתה קשה היה לית,
 אגודת־ישראל מראשי אחד של

 והיא עדן, שמואל בירושלים,
 עורך־הדין של עזרתו את ביקשה
 במשך כי נסתבר לשניים הצעיר•
 לא אך בשכנות גרו הם שנתיים

השני. את האחד הכירו
 שלמה ניגש יום אותו של בערבו

 לאלקה ועזר עדן מישפחת לבית
 של המשכה המישפט. את לתרגם
לחו השניים את הוביל זו היכרות

ה למעשה, היה, כהן ״חיים פה.
 לפני יום וכשהתחתנו שלנו, שדכן

כשושבין.״ חיים שימש ערב-פסח,
הפ נישואיהם, אחרי שנה חצי
 ועד ומאז לעבוד, אלקה סיקה
 הטיפול הוא העיקרי עיסוקה היום

 אשתו ״להיות ובמישפחה. בבית
 היה ילדינו, לששת ואם שלמה של

מלאה.״ משרה ומתמיד מאז
 את ניסה השאפתן עורך־הדין

 1951 בשנת השיפוט. בתחום כוחו
הר בבית־המישפט לשופט התמנה

אלקט מהנדס הוא בקיבוץ, החי
 הצבא מן השתחרר שרון רוניקה.
ופנה סגן בדרגת

 ומדעי״המדינה. כלכלה ללימודי
 תוסייה־ מישפחת של הזקונים בן

שי את עושה (מיקי), מיכאל כהן,
וחצי. כשנה מזה בצה״ל רותו

 מסביר האשכנזים״, כמו ״שלא
מגד הספרדים, ״אנחנו, שלמה,

דור.״ לים
מש המיפלסים שני בעל הבית

 אנשים שלושה למעשה כיום מש
לחו בא כשמיקי ארבעה, ״או

מרגי אינם בני־הזוג אולם פש,״
בודדים. שים

 בשעות־ רק הביתה בא שלמה
 אינו ובדרך־כלל־ המאוחרות, הערב
אל אך — הפסקת־צהריים עושה

 שאני ״למרות מתלוננת. אינה קה
 אני עצמי, עם זמן הרבה מבלה

נהדר.״ בעל הוא שלמה כי מאושרת,
 אלקה החליטה שנים ארבע לפני

ל ופנתה ישנה שאיפה להגשים
 צורך ראיתי ״תמיד ציור לימודי

 כשהיא אלקה, מספרת לצייר,״
 המפארים ציוריה, בעשרות מוקפת

לי היה לא ״אבל ביתה, קירות את

)194(מ תוסייה־כהן ושלמה יוסי עורבי־הדין
אמיתית אשכנזייה עם נישואי־תערובת

 ביותר הצעיר לשופט והיה מחוזי
 פרש הוא שנתיים אחרי אך ).34(

 כעורו־ לעבוד וחזר מבית־המישפט
שי 1950ו־ 1948 השנים בין דין.
 .הארץ־ בחיל־המתנדבים שלמה רת

 אחר- של ״צבא שהיה ישראלי,
שהתגיי ממשלה פקידי הצהריים.

 של אפשרות לקראת לאימונים סו
 שלמה שירת אחר־כך מילחמה.״

ב והשתחרר הצבאית בפרקליטות
 דרגה אז ״שהיתה רב־סרן דרגת

ומכובדת.״ גבוהה
 כמו ״שלא

האשכנזים...״
 מה- שדמה שהשתחרר ^
 ״נישואי־ נשוי כבר היה צבא ~

ש אמיתית, ׳אשכנזיה עם תערובת
בארץ.״ שביעי דור הם הוריה
 הוא אמה מצד אלקה של סבה

 ילידת היא וסבתה רוסיה יליד
ליטא. ילידי הם אביה הורי אנגליה.
 תו- התנסה שבה היחידה הפעם

 היתד, ציבורית בפעילות סייה־כהן
 כיושב־ראש לשמש שנבחר נעת

 השלישית, לכנסת הבחירות ועדת
המדי נשיא היה בן־צבי כשיצחק

ש האחרונה הפעם היתה ״זו נה.
 אנשי־ציבור,״ זו במישרה כיהנו
 הרביעית ״בכנסת שלמה. נזכר
שופטים.׳• זה בתפקיד שימשו כבר

 אינם תוסייה־כהן ושלמה אלקה
ילדי על הסיפורים מן מתעייפים

 עורך־ הוא יוסי, הבכור, בנם הם.
 אביו. עם מישרדו את המחלק דין,

 פנתה שלא קמי, נולדה יוסי אחרי
 לא אך המישפטים, ללימודי אומנם

 ללמוד ופנתה ההורים את איכזבה
 ילדים, רופאת היא כיום רפואה.

ילדים. שלושה לה גם יוסי, וכמו
 באנגליה, מישפטים שלמד אריה,
ארנון, אביו. של במישרדו מתמחה

 גדלו, כשהילדים עכשיו, ורק זמן
ללמוד.״ להתחיל החלטתי

ארגזי־
ת תמונו

גחל כית־המישפחה יהוד ך
 עושה היא אך רב, זמן מאלקה 4

רבה. ובאהבה שלם בלב זאת
ה את הממלאים הנחושת כלי
 תוסיידד מישפחת חיה שבו בית,
הת שאותם כלים הם שנה, 18 כהן

 בהיותה עוד לאסוף אלקה חילה
בתח ממשיכה היא צעירה. נערה
היום. גם זה ביבך,

 חדר בדירת גרנו ״כשהתחתנו,
לשכ משותפים שירותים עם אחד

 מביט כשהוא שלמה, מספר נים,״
 המטופחת הגינה על רבה באהבה

 לאט ״אולם ביתו, את המקיפה
חד שני לדירת ועברנו התקדמנו

 שלושה בת לדירה ואחד־כך רים
 לבית הנה,״ ומשם חדרים, וחצי

בקרית־יובל• השוכן
ש מי לו מוצא לפעם מפעם

פלאטו־שרון'ו של פרקליטם היה
 את מעט לגזום כדי זמן ידלין אשר

 את ״אולם בגינה, והצמחים העצים
אלקה.״ עושה העבודה רוב

 אינו הוא גם הפינג-פונג שולחן
 בני־המישם־ את רבות כיום משמש

 נשמעות רחוקות לעיתים ורק חה,
 אולם בכדור. המחבטים חבטות
ב מרגיש אינו תוסייה־כזזן שלמד,

אלה. כל חיסרון
אמ הוא לגימלאות היציאה על

 נתקל כשהוא רק אך חושב, נם
 המישפדד התמונות שבהם בארגזים,

כשיפ לסדר הבטיח שאותן תיוח
מת שזה רואה לא אני ״אבל רוש•

 :ומוסיפה אלקה מחייכת , קרב׳״
 כמה עוד יחכה שזה ״וכנראה

!■ זכרוני טיכי טובות.״ שנים
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