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 בתרגיל עמי, בן עובד העיר, מייסד של מקומו את שקד משה חמם שבה
 בספורט הנעשה על הגילויים בסידרת רביעי מאמר ומחוכם. זריז פוליטי

 העסקים את שחשך המכביה״, של הבשר מסיר היה.המשמינים הישראלי
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 להקת של סיפורה את הביא הבידור מדור קוניצפולסקי. שמאי הוותיק

 הסרטים מדור •טהור״. גבי על .שחור הכותרת תחת המחול.ברזיליאנה־,
 קוסטלר. אסתר .קורות הסרט את סקר
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א נעלים. ציחצוח בצבא: ידועה פקודה  ליד בן־יהודה, ברחוב צוחצחו דיין של שנעליו אל
ת לעשות טרח לא הרמטכ״ל מיקצועי. נעלים מצחצח בידי עטרה, קפה א בעצמו. ז

 גם היתה בשעתו, שניתנו ההבטחות יתר בין
 דיפלומטית מישרה איזו שתתפנה ברגע כי ההבטחה

 האות: היה חודשיים לפני לדתיים. המקום ינתן
 ועמד תפקידו את סיים בניו־יורק ישראל קונסול
 אחד את במקומו להציע מיהרו הדתיים ארצה. לחזור

 בחינות עבר רפאל, השבוע סיפר האיש, מחבריהם.
 באה לבסוף בהן, לעמור הצליח לפחות, ועדות בשתי
נימוק. כל לתת מבלי אותו ופסלה מאיר גולדה

 שגולדה מכך מאוד מופתע נשמע הנכבד הח״ב
 הסודי ההסכם את מה, משום מכברת, אינה מאיר

 שר־החוץ ואשר שרת, משה עם בשעתו שנעשה
לממשו. טכניות, מסיבות הספיק, לא הקודם

מחחרח
בתרי שתיקה בסלע, מילה
 מנהיגות באשמת שנעצר אחרי חודשים עשרה
 ד׳׳ר השופט את שהשמיצה הטרוריסטית המחתרת

 קסטנר ישראל ד״ר את לרצוח הסיתה פרץ, משה
 במדינת המישטר את בכוח להפוך וזממה המנוח

 של הגדול באולם חרותי יעקוב עמר ישראל,
 לדבריו הקשיב בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט

 ״יעקב בר־זכאי: נתן ד״ר בית־המישפט, נשיא של
נגדך. המובאה האשמה על להשיב עליך חרותי,

 או ממקומך, להצהיר בשבועה, להעיד רשאי אתה
בכלל.״ להעיד לא

 מרים התובעת, בבית־המישפט. שררה דממה
 לחקירת התכוננה בניירותיה, עילעלה בן־פורת,

 באי לכל כמו לה, הנאשם. של מקיפה שתי־וערב
 יעיד חרותי יעקב כי ספק היה לא בית־המישפט,

 לשאלותיה עצמו יחשוף דוכן־העדים, מעל בשבועה
התובעת. של

 אדרת, יצחק עורד־הדין חרותי, של פרקליטו
 ולא להעיד לא בוחר ״חרותי אחרת: סבור היה

משלה." עדים תביא לא גם ההגנה דבר. להצהיר
 זו היתה במישפט. עדים לפשע, שותפים

 כי מפתיע. קו־הגנה בחירת של מפתיעה הודעה
 דחו בדין היושבים השופטים ששלושת למרות
 להשיב ״אין כי אדרת של טענתו את שעבר בשבוע

 הוכחות כל הביאה לא שהתביעה מאחר האשמה, על
 הבאים השבועיים במשך כי הכל חשבו לביסוסה,"

 לעדי־הגנה להאזין ההזדמנות לבית־המישפט תינתן
בראשם. עצמו ולחרותי

 מימי כבר ביישוב המוכרות הדמורת אחת אדרת,
 ובעצמו הבריטי, המנדט בימי המחתרת מישפטי

 היה לשעבר, האצ״ל של החקירות מחלקת ראש
 הוכיחו לא כלום. הוכיחה לא ״התביעה בדעתו: איתן
 נסיון אפילו או שבוצעו, מעשי־אלימות של שמץ

 מחתרת, אין אלימות בלי מעשי־אלימות. לביצוע
 להוכיח, עליי מה טירור. למניעת הפקודה לשון לפי
לבית־המישפטי" כך, אם

קויים שלא ההסכם
 לגייס ניסה שרת משה אשר השותפים, יתר בין

 דויד של האקטיביסטית מדיניותו נגד בשעתו
 סודי, בהסכם הדתיים. השרים גם היו בן־גוריון,

 של שר־החוץ הבטיח הדתיים, ובין שרת בין שנערך
 מישרות של שורה הדתית לסיעה להעניק או

בן־גוריון. נגד בעמדתו יתמכו אלה אם דיפלומטיות,
 כמה גם כלל בעל־פה, נעשה רובו אשר ההסכם,

 רשימה, זו היתה לבן. גבי על שחור כתובים דברים
 כללה ואשר לשרת, רפאל יצחק ח״כ הגיש שאותה

 לתפקידים הדתית הסיעה של המועמדים שמות את
שהובטחו. הדיפלומטיים

 העולם גילויי בגלל הפועל, אל יצא לא ההסכם
 שמות את ציין ואף הפרשה את שפירסם ),965(הזה

המועמדים.
 הגילויים, את להכחיש הזדרז שרת משה

 את יציל בזאת כי קיווה בכנסת, הורעה באמצעות
 לא בן־גוריון אך בן־גוריון. של מזעמו הפוליטי עורו

 זה הסכם גילוי כי יודעים המדיניות ואנשי נרגע.
 של בחרפה לסילוקו דבר, של בסופו שהביא, הוא

בן־גוריון. מממשלת שרת
 אישור ניתן השבוע טכניות. מסיבות

 יצחק זה היה הגילויים. לאמיתות ביותר מוסמך
 בבטאון הפרשה של ניכר חלק שחשף עצמו, רפאל

הצופה. מיפלגתו
 כי רפאל סיפר המלא, בשמו חתום ארוך, במאמר
 שרת משה כהונת של האחרונים בחודשים

 רשימת הדתיים על־ידי לו הוגשה כשר־החוץ,
 במנגנון דיפלומטיות למישרות מועמדים

 זה במאמר ־התכוון לא הדתי הח"כ מישרד־החוץ.
 התלונן, רק הוא היסטוריות. עובדות לקבוע דווקא

 בקשתו על־פי הרשימה אז שהוגשה למרות כי
 כה עד נתמנה לא עצמו, שר־החוץ של המפורשת

ברשימה. פורטו ששמותיהם אלה מבין איש
 הדיפלומטיות המישרות מאות מתוך רפאל: טען

 לשותף אחת אפילו הופרשה לא מישרד־החוץ, של
 חברים נתמנו המישרות לכל בקואליציה. הדתי

מפא״י. של חבר בפינקס אחד: בדבר שהצטיינו

הבחירה ארץ

 את חכמי־ישראל כינו שבהם התארים יתר בין
 ארץ־הבחירה. בכינוי גם השתמשו הם ארץ־הקודש,

 היו כיום, חכמים אותם חיו אילו כי נדמה היה השבוע
ארץ־הבחירות. לשם יותר נוטים

 הרביעית לכנסת הבחירות צריכות החוק, לפי
 בג׳ונגל אולם .1959 יולי בחודש רק להיערך

 רשאי אחד כל לחוקים. ערך אין הבינמפלגתי
 לעצמו כמועיל לו הנראה ברגע במערכה, לפתוח
ליריב. ביותר וכמזיק
 שהקיף מחול־השדים את להבין אפשר כך

 הממשלתית. הקואליציה שותפות את השבוע
 מצפון ביטחון, על המפוצצות ההצהרות מאחורי

 ופזלו הקטנים העסקנים עמדו לאומית, ואחריות
 הילכו הבחירות של רוחות־הרפאים הקלפי. לעבר '

 בקרירות חישב צד וכל המשבר, במיסדרונות אימים
 ביום לו להביא עמדתו עשוייה קולות כמה

הבחירות.
 מה בשל כל־כך לא שהפחידה תמונה זו היתה

 על רמזה שהיא מה בשל בעיקר אלא בה, שהצטייר
 גם ימיס מערכת־הבחירות של הלהט כאשר העתיד,

וההסוואה. ההתאפקות שרידי את

מענן

העם
 כי יטען אדרת מאוד. ברור היה זה קו־הגנה

 היו כרוזים הדבקת על שסיפרו עדי־התביעה,
 סיוע להביא יש כך ומשום לפשע, שותפים בעצמם

 ונגד אדרת, לדעת הובא, לא כזה סיוע לעדויותיהם.
 טען כן. כמו שהיא. אשמה שום הוכחה לא חרותי

 מחתרתי קשר שום התביעה הוכיחה לא הסניגור,
חרותי. ובין הש״ב, סוכן אקשטיין, בין

 גם תשובה היתה לתביעה לשקר. מותר מתי
 חבר־אנשים מתוך אחד הוא ״חרותי אלה: טענות על

 צריפין. במישפט מחתרתי כגוף שהוכרז שלם,
 אחת, פעם כטרוריסט שהוכרז שמי אומרת הפקודה

ההיפר." את יוכיח אם עד חייו, ימי לכל כזה יישאר
 בן־פורת. מרים התובעת טענה בסיוע," צורך ״אין

 אנאלוגיות מספיקות ולכן קיימת, לכאורה ״ההוכחה
 שותפים של ועדויות ׳ נסיבתיות עדויות חשודות,

 מי כל כי קובעת הטרור למניעת הפקודה לעבירה...
 טרוריסט. הוא באנשי־מחתרת בכתב, אפילו שתומך,

 שייב וד״ר הנוער חזית בעלוני פירסם חרותי
 עם לסולידאריות שקראו מאמרים בסולם (אלדד)

עצורי־צריפין..."
 ״זה ההיפך. את להוכיח אפילו התכוון לא אדרת

 להרשיע יסכים לא בית־מישפט שום פנטאסטי:
כזו!" הוראה סמך על ישראלי אזרח

 אחרי בסיכומיהם. הצדדים שני החלו השבוע
 אנשי, היו מחציתם שכמעט ערים, עשרות שמיעת
 שלושת יצאו הש״ב, בלשי או מודיעי סוכני,

 כמו כשבאוזניהם, פסק־דינם, את להוציא השופטים
 עדיין מהדהדים בית־המישפט, באי שאר כל באוזני
 שהעיד הש״ב". ״מטה איש של המאלפים דבריו

 הש״ב לאנשי מותר אם אדרת, לשאלת בתשובה
 לשיקול נתון ״הדבר במזיד: ולשקר שקרים להפיץ

 חמורים, כל־כך לא במיקרים הש״ב). איש דעתו(של
 חמורים. במקרים עצמו. דעת על לשקר יכול הוא

 רב שלו. המפעיל עם שהתייעץ אחרי לשקר יוכל
 לשקר מוכרח הוא — למחתרת להתקבל יוכל לא

תפקידו..." בתוקף לפעם מפעם

אנשים
 בן־עמי, עובד לשעבר נתניה עירית ראש •

 כמו זה קואליציוני ומתן ״משא עיתונאי: בראיון
סוסים.״ שוק

ניסים, רחמים יצחק הרב-הראשי •
 ביקור בעת פוליטיקה, המונח את בהגדירו

 כל את לתיבה הביא שנוח ״שעה בבאר־שבע:
 להיכנס. הוא גם וביקש השקר אליו בא החיות.
 עמו והביא השקר הלך זוגך? בת היא ומי נוח: שאלו

הפוליטיקה." נולדה ומהם החנופה, את
 ינאית רחל המדינה נשיא רעיית •

 בעת שהקיפוה עולים לטענות בתשובה בן־צבי,
 זה, בכלי עבודתכם לטוריה! ״נשקו באשרור: ביקור
לברכה." לכם תהיה וקללה, עונש בו רואים שאתם
 על בורג, יומן* ד״ר שר־הדואר •

 שבן־גוריון לעגלה משולה ״הממשלה הקואליציה:
 מושכים וכרמל בר־יהודה אחד. לכיוון אותה מוביל
 לדרך תיכנס לא שהיא שומר רוזן ההפוך, לכיוון

בשבת." תיסע לא שהיא שומר ואני חד־סיטרית
 באחת בן־גוריון, דויד ראש־הממשלה •

 הביטחוניות הידיעות דליפת על הממשלה מישיבות
 עיתונות. לכתבי הפכו הממשלה ״שרי מישיבותיה:

 ישיבות באמצעות לציבור ידיעות להדליף במקום
גלויה." עיתונאים מסיבת אני מבכר הממשלה,

 עורך בכנסת הזמין מאוד מקורית בצורה •
 מאמר שוק*, גרשום הפרוגרסיבים ח״כ הארץ,
 בונה סולל מנהל מפא״י, מח״כ כלכלה לענייני

 את וש־יסע התפרץ שהאחרון בעת הבהן, דויד
 את הזמין שבו נאומו בשעת בקריאות־ביניים, שוקן
 צעק לכנסת. מחוץ גם טענותיו את לטעון הכהן

.הם אבל לטעון, רציתי הארץ עורכי לפני ״גם הכהן:
 ״יש שוקן: כך על השיב אפשרות.״ לי נותנים לא
 חתום מאמר או למערכת מיכתבים מלא, חופש לר
אצלנו." להשתתף תמיד יכול אתה שכר־סופרים. עם


