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ביטול המימשל — יפרוש .בתנאים אלה,
הבינו ,יכולים הם לסחוט■ תוספת הגונה
למחיר.
והם דרשו אותה בלי בושה .חלק רא
שון :חוק בחירת רב ראשי ,שיבטיח מראש
בחירת מועמד שלהם .מפא״י לא עמדה
על המקח .אך החוק לא הוחק עדיין ,כי
בינתיים קומם הרב ניסים את רבני ישראל
נגד המפד״ל ,הפריע לביצוע הבחירות.
הדרישה השניה :חקיקת חוק המועצות
הדתיות.
התנאי .כיום מובטחים השירותים הד
תיים על־ידי חוק תקציבי השירותים הד
תיים תש״ט ) .(1949מנקודת ראותה של
המפד״ל ,זהו חוק חיובי .שהרי בזכותו
השתלטה היא על תקציבי משרד הדתות וה
מועצות הדתיות ,ניצלה אותם למימון הת
עצמות המפלגה .אולם לחוק זה מיגרעת
גדולה :הוא חייב הארכה מדי■ שנה.
עתה דרשה המפד״ל :נצביע בעד ה־
מימשל הצבאי — תמורת חוק־ק ב ע למוע
צות הדתיות .מפא״י קיבלה את התנאי.
הצעת החוק נוסחה בוועדה פאריטטית,
כשדוב יוסף וישראל ישעיהו מייצגים את
מפא״י ,וזרח ורהפטיג ובנימין שחור מיי
צגים את המפד״ל .ורהפטיג ,שסיכל את
בחירת הרב הראשי פגע ביוקרתו כשר
הדתות ,שם את הכל על קלף זה•
הס^ץז הכלתי־כתוכ .הארבעה עיב
דו טיוטה של הסכם ,ובשבוע שעבר הו
באה הטיוטה בפני ועדה של סיעת מפא״י
בכנסת .בדרך כלל ,זהו הצעד האחרון ,לפ
ני עיבוד הצעת־החוק הסופית והגשתה
לכנסת.
הסעיפים הכתובים לא עוררו התרגשות
מיוחדת ,אף כי פה ושם פיקפק מישהו אם
אמנם יש להיכנע בלי הרף לדרישות הדתיים.
מה שעורר את חמת חברי הסיעה היה
סעיף בלתי־כתוב של ההסכם ,אשר ה־
מפד״ל דרשה בכל תוקף להכלילו רשמית
בהצעת החוק.
סעיף זה נגע לחלוקה המוסכמת של הכי
סאות במועצות הדתיות 450/0' :למפא״י,
ס  550/למפד״ל ,בסך הבל ,עיסקה לא רעה
לשני הצדדים .אלא שעיסקות כאלה —
שהן רגילות בחיי המפלגות בארץ — נע
שות בדרך כלל על פה ,או לכל היותר
נכתבות בהסכמים סודיים .ואילו המפד״ל
דרשה הפעם ,כי הדבר ייכתב בגוף החוק
הממלכתי.
לדרישה חסרת־תקדים זו לא יכלו ח״כי
מפא״י להסכים .התעוררה סערד״ כשמנחם
כהן ,בכור שיטרית ודויד הכהן מתרעמים
על החוצפה התהומית של המפד״ל .ישעיהו,
שחיבר את ההסכם ,הציע להחזיר את ה
עניין למזכירות המפלגה ,מתוך הנחה שגוף
מפוכח זה ימצא מוצא מחוכם.
אולם כאשר התכנסו השבוע ראשי ה־
מפד״ל לדון במצב ,לא היו כלל בטוחים
כי אמנם יימצא מוצא לפי רוחם .הם החלו
מדברים על משבר חמור בינם לבין מפא״י.
קוננה בליבם ההרגשה ,שאם לא יצלי
חו הפעם להשיג את מבוקשם — יאבדו
אולי את ההזדמנות האחרונה .כי חלק גדל
והולך של צמרת מפא״י נוטה יותר ויותר
לדעה ,שכבר כיום משלם בן־גוריון מחיר
מופקע לדתיים.

הצייזבאת האחרון שד 1
ך*יכל כגלל ממגזר ק טן...״ כת
 1 5; /בר ,נעמי שמר ר!זירה ד,מכורסם .בג
לל מסמר קטן גפיי סו  :ןרבות דוהר .בג
לל אותו מסמר !חרב ; תעיר .ידידיו של
שאול ביבר ,שהתכנסו ו שבוע לחגוג את
טכס נשואיו בבס ם ׳־דון אי־שם בארץ,
הנידו בראשם והפליטו בבדיחות :״איך ,איך,
איך נפל איש קרבות דוהר בגלל קופסת
סיגריות צ־חוירפילד  . . .י״
ב טבוע האחרון של שנת  1961דהר קצין
התרבות של גיסות השריון מבסיסו לתל־
אביב .הוא הוזמן לפתיחה של בניין הקא-
מ׳ י הקדש.

בהפסקה ,במסדרון המלא של התאטרון,
פגש אחת מפיקודותיו ,חיילת״שריון אילנה
תמרי .היא עמדה ושוחחה עם ידידתה ובי
בר הצטרף לחבורה.
אילנה עשתה הכרה ביניהם .״אורנה״ ,לח־
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ין צד ,הנערה השחרחורת את ידו של הרב־
סרן .הם שוחחו עוד כמה דקות בצוותא
ונפרדו.
★
★
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נתן רה סוודר

ולס כיכר לא יכול היה לשכוח או־
תה .כעבור כמה שבועות פגש שוב
את ידידתה .אילנה צחקה כשביקש ממנה
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לדובר צה״ל השפעה עצומה בכמה עתו־
נים ,כי בכוחו לספק או לעכב סקופים
בטחוניים מרעישים .הדובר ,סגן־אלוף דב
סיני יודע זאת .במיוחד היה מתפאר במי
דת השפעתו על ידיעות אחרונות .״אם אני
רוצה — א:-י יכול להכניס לעמוד הראשון
שלהם את תוכן שבועת האמונים של צה״ל,״
אמר פעם.
עורכי ידיעות אחרונות שמעו את הדבר,
אך החרישו .כל עוד סיפק להם סיני ידי
עות ,והפגישם עם פרס — הרשו לו להת
פאר כאוות־נפשו.
בשבוע שעבר התקלקלו היחסים .לידיעות
אחרונות נודע ,כי מעריב עומד לפרסם
בהרחבה את הסיפור על מעצרו של אלי
עזר אלטשולר ,שנתפס בשובו מרצועת
עזה .עורכי ידיעות היו בטוחים ,כי הסקופ
סופק לצהרון המתחרה על־ידי דובר צה״ל.
״למעריב הוא מספק כותרות ראשיות
על מרגלים ,ולנו הוא משאיר את השבועה
של צה״ל!״ התרתחו .הם פנו לראשי מער
כת הבטחון ,הודיעו כי הם רואים מעתה
את היחסים עם דובר צה״ל כמקולקלים.
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