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בדיבול. היה (מימין) לוי רפי
בעלי־הכוח. לנר מקורב היה הוא

הקונה שר סמר ו היה הוא
 ואיש־ לוי נהגו ששת־הימים מילחמת
 בשער־מנדלבאום. להיפגש הכמורה

 אישים שני לפגוש אז לו הציע לוי
 קולק. וטדי דיין — כדבריו דגולים,

 במיסעדת לסעוד נהג התפאר, דיין, עם
בתל־אביב. ברחוב־פינסקר גונדולה

 שצה״ל אחרי מייד כי סיפר, עוד
 דיין, בביתו הופיע העתיקה, לעיר נכנס

 ובשלמה נרקיס בעוזי מלווה כשהוא
עתי סוחרי עם אותו קישר אז להט.
קות.

 גם התגאה העצור הכמורה איש
 ויצמן, עזר נבון, יצחק עם בידידותו

ואחרים. רבץ יצחק
 בארץ נולד הוא .60 בן הוא האיש
לפילו דוקטור תואר בעל והוא ערבית,
 הוא האחרונות השנים במשך סופיה.

 אנשי״כמורה עם מתמיד בסיכסוך מצוי
מערתו. אחרים

 המישטרה מצד שקיימת אמר פעם
ז יצחק לממשלה, המישפטי והיועץ

יריביו. כלפי מוגזמת סובלנות מיר,
 וכאנטי־ כפרו־ישראלי נחשב הוא

 מילחמת־לבנון בזמן מובהק. סובייטי
ישראל. של האינטרסים להגנת יצא

 שגריר ששון, משה הם גיסיו הדואר.
 המנוח, יפה ועדי במצריים, ישראל
 אשכול. לוי של הקרוב יועצו שהיה
 גר שאף קולק, טדי הוא הקרוב חברו

 בשכונת מביתו, בתים כמה במרחק
 ביחסי־ גם קשור הוא טדי עם רחביה.
 שימעון נבון, יצחק יומיומיים. עבודה

 לוי מקורביו. היו דיין משה ובעבר פרס
 ובעיקר מיפלגת־העבודה, עם מזוהה

רפ׳׳י. אנשי עם
 העירניות עיניו נמוך־קומה. הוא לוי

 מרוכז הוא אין תמיד. מתרוצצות
 רצות מחשבותיו אליו. כשמדברים

 מן לאטיני מאהב כמו נראה קדימה.
 חליפות קטן, שפם הישן: הדור

 תמיד מיקטרת. חפתים, מחוייטות,
 במכוניות נוסע למישעי. מסורק

חדישות.
 היה כי השבוע אמרו בירושלים

 דבר״. של בסופו ״ייתפס שהאיש ברור
 ברמת־ לחיות ממשלתי פקיד יכול איך

 כל־כך ובצורה גבוהה, כל־כך מיחיה
מנקרת־עיניים?

ועמי, צייר, רענן, בנים. שני ללוי .
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■ ת ח  חזר מזמן שלא מישרד־החוץ, עובדמ

בשוודיה. משליחות

 מחוז כקצין לוי מונה 50ה־ בשנות
 מיל־ אחרי לענייני־מיעוטים. ירושלים

 כסגן מונה הוא ששת־הימים חמת
 זכה שנים 10 ולפני המחוז, על הממונה
המנ בירושה אחריו שהשאיר בתפקיד

י ■ הבריטי. דט
 שעברה, בשנה המולד חג ערב ^
 קודם שנה המולד חג בערב כמו ^
 10־15 לפני המולד חג בערב וכמו לכן

 על הממונה לוי, רפי הגיע שנים,
בבית־לחם. לכנסיית־המולד המחוז,

 ראש קולק, טדי צעד האחד מצירו
 מפכ״ל השני מצירו ירושלים. עיריית

 בכירים. פקידים ומסביבם המישטרה,
 את בנוכחותה לכבד באה החבורה

חגם. ביום והפרוטסטנטים הקתולים
 6ה־ בחצות כך, אחר ימים כמה
 את לכבד לוי נהג שנה, כל של בינואר

בחגם. האורתודוכסים
 מופיע היה בינואר 18ה־ בחצות

הע שבעיר הישנה הארמנית בכנסיה
 מגיע לארמנים גם בירושלים. תיקה
כבוד.

הנוצ העדות של פטרונם לד, רפי
 של החזק והאיש בירושלים ריות

 השבוע. נעצר במחוז, מישרד״הפנים
המ צמרת את בתדהמה היכה מעצת

 הירושלמיים, כלי״הקודש ואת דינה
רבים: נגדו החשדות העדות. מכל

ירושלמי תעודות־זהות הנפקת •
ה דבר הכבושים, השטחים לתושבי ות

 קיצבת־ילדים, לקבל להם מאפשר
 לשאת ורשיון ישראלי רכב מיספר
נשק.
 חופשיים אישורי־מעבר הנפקת •

בגישרי־הירדן.
 לפרוייקטים אישור הליכי זירוז •

 והעברת טובות־הנאה תמורת לבנייה,
 ב־ למקורביו עתידיות תוכניות־מיתאר

 עיס־ את לקדם כדי ירושלים, מיזרח
קיהם.

 בכיר, איש־כמורה נעצר איתו יחד
 איש־ אותו לפירסום. נאסר ששמו
 חיים לעיתונאי בשעתו סיפר כמורה
או־ בתערוכת זמן לפני ביקר כי ברעם
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 את לביתו הביא קולק טדי כי סיפר הוא
 הנרי כמו אישים רמי״המעלה, אורחיו

 טענו יריביו פורר. וג׳ראלד קיסינג׳ר
גיסתו. עם חיי־חטא חי האיש כי בזמנו

 מאהב
לאטמי ^

 ממישפחה הוא ,62 בן לוי, פי ^
 לירושלים הגיעה מישפחתו ס״ט. 1

 יהודה. מחנה שכונת יליד הוא מחלב.
 הוותיקה הירושלמית בחברה שתול לוי

 את לאשה נשא לימים והמיוחסת.
שר־ ששון, אליהו של בתו אלגרה,

ירעטדי□ מלך
 וזאיש הוא מישרז־-הגנים מטעם מחוז-ירושלים על הממונה

 מטח־ האיזורית והמועצה העתיקה העיר ירושלים, של החזק
יהודה.
 בסמכותו לבניין־ערים. המחוזית הוועדה יושב־ראש הוא
 נעצמו יכול בנייה, תוכנית לעצור יכול לבנייה. תוכנית כל לאשר

 הממתינים שהות את לקצר יכול שני ומצד עבודה, להפסיק
לאישורים.

 לוועדה מעבר סמכויות לוועדה־המחוזית הוענקו ׳67 אחרי מיד
יוזמת. ועדה גם היא המחוזית הוועדה מאשרת.

אדיר. כלכלי כוח גלום אלה בסמכויות
 מחלק ירושלים, עיריית תקציב את המאשר האיש הוא הממונה

 ומעניק נגשדי-הירדן למעבר רישיונות נותן ותעודות־זהות, נשק
עיתונים. לפירסום רישיונות

כביר. פוליטי כוח גלום אלה בסמכויות
 הוא לוי'. ״חוואג׳ה אותו מכנים מיזרח-ירושלים תושבי
 תושבי בין והבודק המקשר המתווך, המקרב, המביא, המוציא,
 בכוחו ולעיריית־ירושלים. למישרד־הפנים המיזרחית ירושלים

 לו יש למעשה לחסד. או לשבט מהם, רבים של גורלם את לקבוע
מוחלט. מלך של שילסון אבסולוטי, שילסון עליהם

 המוצגת דיין, משה של ארכיאולוגי סף
 הופתע לא הוא ישראל. במוסיאון

 שבעבר שכיות־חמדה כמה שם לגלות
שלו. בביתו מונחות היו

 עם חי
גיסתו

ה ר מי כ ה ש־ ^י  ארכיאו־ חובב הוא ל
ה מדיין. נלהב פחות לא לוגיה1\

 ביניהם להחליף נהגו סיפר, שניים,
עתיקים. זכוכית וכלי חרסים

 מיש־ איש לוי, רפי כי סיפר לברעם
לפני דיין. לבין בינו תיווך רד־הפנים,

 מושלי־ מונו הבריטי המנדט בזמן
 המדינה הקמת עם בפלשתינה. מחוזות
למוש שהיו הסמכויות כי בחוק נקבע

הממ המישרדים לתחום יועברו לים
כ מונה לוי הממונים. והשרים שלתיים

 מישרד־הפנים, מטעם המחוז על ממונה
 העדות הריק: לחלל לחדור הצליח אך

 אהב לא שמישרד־הדתות הנוצריות,
עימן. להתעסק

ומת מאז אהב לא מישרד־הדתות
 חדר לוי לא־יהודים. עם להתעסק מיד

 לצד גם עצמו הכניס זה, לתחום עמוק
וב במאבקי־הכוח והתערב הפוליטי,
 היות העדות. שבתוך הפנימיים עניינים

 כלל — נוצריות עדות — שהפונקציה
 היה יכול מישרד־הפנים, בסמכות אינה

 לא רוחו. על העולה ככל לעשות לוי
ביקורת. עליו היתה

 על שנוא היה השנים כל במשך
כ תואר הוא שם מישרד־הפנים. צמרת

 דברים. עקף ותמיד טריקים, שעשה מי
 אותו מתאר מישרד־הפנים מאנשי אחד
 עמדתו, את להביע אוהב שאינו כמי

 ״אוהב הקלעים. שמאחורי איש־תככים
 זה אם גיבוי, חיפש תמיד להסתיר.

היום.״ קולק טדי או בזמנו דיין משה

 קשיעם
ד האלמנה ״

ם  ג׳נחו חנה נעצרו השניים **
 מעשירי היה האב, ג׳נחו, ז^ובנה.
 שיתוף על שנים לפני ונרצח רמאללה,

 על שמר לוי הישראלים. עם פעולה
 לעיתים ונראה האלמנה, עם קשרים

 שברמאללה. המפואר בביתה רבות
—--------.- י י - - - י * י י *

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 השקרים. את וחושפים הדברים אחרי
עצום. נזק נגרם לישראל
 האלה בשבועות הוכח אחד דבר

 המימסד על לסמוך אי־אפשר שוב:
 אמירת־ לגבי לא הישראלי, הפוליטי

 כי יתכן שילטון־החוק. לגבי ולא אמת
 הבלתי־ החלק היא ממשלת־ישראל

ב היותר־שקרני, ובוודאי דמוקרטי,
כולה. הישראלית הפוליטית מערכת

חוץ יחסי
מאקיאחלי של חיוכו

 בים לאיראן. ישראלי נשק
 רצה מי מדוע? ובאוויר.

מה? להרוויח
 נהנה. היה מאקיאוולי ניקולא
 בעיתונות השבוע שפורסמו העובדות

 המפולפלים הכללים את אישרו הזרה
תורתו. של ביותר

 של האוייבת־בנפש היא ישראל
 האיית־ בעיני הוא, קיומה עצם איראן.
 השמדתה אלוהים. בעיני פשע אללה,

קדושה. מיצווה היא
 ארצות״הברית, את מתעבת איראן

איראן. את מתעבת וארצות־הברית
 לא לעולם כי נשבעה ארצות־הברית

 שחטפו טרוריסטים, עם תישא־ותיתן
 עיניה את גילגלה היא אזרחיה. את

 ללכת העולם מכל ותבעה השמימה
זו. צודקת בדרך

 זו בעמדה בהתלהבות תמכה ישראל
 ששיחררה למרות ארצות־הברית, של

 כמה להחזיר כדי ערביים אסירים אלפי
הצר ניהלו כאשר השבויים. מאנשיה

 על ציניים עסקים ואחרים פתים
 בקולי־ ישראל גינתה טרוריסטים,

 הבלתי־מוסרית השיטה את קולות
הזאת.

 גילו השבוע וכופר־נפש. אתנן
 באר־ ובעיקר בעולם, כלי־התיקשורת

 ומציאות לחוד שתיאוריה צות־הברית,
הזרים: הגילויים בין לחוד.
 אדירות כמויות מוכרת ישראל •

להשמידה. שנשבעה לאיראן, נשק של
 במישרין מישראל הוטס זה נשק •

 ישראליים, טייסים בידי לאיראן,
 דניות באוניות נשלח מכן ולאחר

 האוניות לאיראן. מאילת ואחרות
בוטנים. לישראל החזירו
 באישור זכו האלה העסקות •

 העליונה הסמכות מטעם מוקדם
הלבן. הבית בארצות־הברית:

 זאת היתה האמריקאים, לגבי •
 כופר־נפש לתשלום שיטה השאר) (בין

 בלבנון לסוכניה שתורה כדי לאיראן,
 שנחטפו אמריקאיים אזרחים לשחרר
 טרוריסטים המשיכו למעשה על־ידם.

 בעודם חדשים, אזרחים לחטוף אלה
 את אתנן־נשק תמורת משחררים
הקודמים. החטופים

 העסקות את העלים הלבן הבית •
 וכך האמריקאיות. הרשויות מן האלה

 תת־אלוף(מיל׳) של מאסרו אפשרי היה
 להבריח נסיון באשמת ברעם, אברהם

לאיראן. ואמריקאי ישראלי נשק
 העסקים של המארגנים אחד •
 מישרד־ של (דאז) המנכ״ל היה האלה
 בזה עסקו קימחי. דויד הישראלי, החוץ

 ! סוח־ ביניהם שונים, ישראליים סוכנים
 התעשיה ומייסד מיקצועיים רי־נשק

 מידידיו אחד שווימר, אל האווירית,
 פרס. שימעון של ביותר ההדוקים

 את ניהל ניר, עמירם פרס, של יועצו
 עצמו פרס האחרון. בשלב העסקים

העסקות. את אישר
 מאקי- תורת לפי מהשטן. גם
 תמיד גוברים הגסים האינטרסים אוולי,

 מה ואידיאלים. חסודות מישאלות על
 מהצדדים, אחד כל של האינטרס היה
הזרים? הפירסומים לפי

 קשה במילחמה עומדת איראן •
 הצבאי. בציורה עליה העולה בעיראק,

 — מהשטן גם נשק לקבל מוכנה היא
 וארצות־ ישראל מאויביה־בנפש, וגם

הברית.
 שככל הריעה שולטת בישראל •

 כן איראן־עיראק, מילחמת שתימשך
 שיש עיראק, את מעסיק הדבר ייטב.

._ומעולה גרול צבא לה


