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מטרה לכל
והפרטה צילום צרכי
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העונה סוף מכירת
זמש מעילי
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אמריקאית שיטה לפי
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במדינה
הממשלה

שר ש ה החד
 את )1427( הזה העולם פירסם כאשר
 רק עליה ידעו תצפית, במדור הידיעה

 אשכול. לוי של ביותר האינטימיים מקורביו
 שלו, מפלגתו בצמרת אפילו נועץ לא אז עד

 לממשלה, צדוק חיים ח׳־כ של צירופו בדבר
והתעשייה. המסחר כשר

 צירוף על־ידי ההחלטה: מאחורי המחשבה
עמ את יחזק שאשכול בלבד זו לא צדוק,

 המקצועי־ אופייה את אף אלא האישית, דתו
 חיים של מינויו אחרי ממשלתו. של מעשי
 צדוק של מינויו היה החקלאות, כשר גבתי

תע מיפעלים של כפרקליטם שהתמחה —
 המתח את בהרבה מוריד — לרוב שייתיים
המקצועית. הרמה את ומעלה הפוליטי

 נערכה אשכול של הראשונה התייעצותו
 רצה הוא אחדות־העבודה. אנשי עם דווקא
הס באשר למינוי. יתנגדו הללו אם לדעת

 יחס־ פי על למפא׳׳י, מגיע שבעצם ביר
 שותפיו דחו נוסף, שר בכנסת, הקולות
 מפא״י שסיעת עוד, מה הטענה. את משמאל

 ח״ב של פרישתו עם אחד, באיש קטנה
 אחדות־העבודה הודיעה זאת בכל כסה. יונה

 נימוקי־ את בקבלה צדוק, בצירוף תתמוך כי
 זו לא אשכול. של המקצועית היעילות

תמורה. שום תדרוש שלא אלא בלבד,
 פחות היה השני תשותף מקח״וממכר.

ה על בנוייד, מהותה שכל המפד״ל, נוח.
 מיסחרי, שוק הם הפוליטיים החיים כי הנחה
מפ אנחנו ״גם להסכמתה. תמורה דרשה
 האינטרסים על לשמור אנו וחייבים לגה,

 כלומר: מכן. לאחר דוברה הסביר שלנו,״
 לממשלה, נוסף שר לצרף רוצה מפא״י אם

 ג׳וביט מענקים, בצורת למפד״ל לשלם עליה
דתיים. וחוקים

הצ כי ברור היה כאשר זה, בשלב רק
 את אשכול העביר החוצה, תתגלגל עתו

 ושם מפא״י, בצמרת חבריו להכרעת העניין
 זה. שבוע בתחילת מונחת עדיין היתד,

 המפלגה כי ספק היה לא עצמו לאשכול
 לאישורה לחץ לא אם ההצעה. את תאשר

 שהמקח־ הנחה מתוך זה היה המזורז,
זמן־מה. בלאו־הכי יימשך הדתיים עם וממכר
 ספיר מפינחס הוריד כי הידיעה בדבר ומה

 הרעת בשל הממשלתית ממלכתו מחצית את
 מטוס בין ספיר, הגיב ביניהם? היחסים

״שטויות!״ למישנהו: אחד
 נסיון כאן ״היה אישרו: השניים קרובי

 זה אבל ספיר. לבין אשכול בין לסכסך
להפריד.״ אי־אפשר השניים בין יעזור. לא
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 ב־ מוויז׳ניץ הרבי בחצר הרוקדים מקהל
 ואילו בעל־ותק. רקדן השבוע נעדר בני־ברק

 של שולחנו את המפאר הגדול, היין בקבוק
ב הפעם הוצב לא השבת, בסעודת הרבי

 את לספק שנהג האיש לתפארת. מקומו
 שלא רקדן אוחו היה השבועי בקבוק־היין

 כי השבת, בשימחת להשתתף היד. יכול
בכלא. ישב הוא

 אך טובה. פרנסה בעל היה שטרן אלטר
 לא החרדים ללקוחותיו סיפק שהוא המזון

ב במפתיע שהתגלה כפי למהדרין, כשר היה
 סחורתו את שתפסו השוסרים שעבר. שבוע

 לא־ מעיים חיפשו לא שטרן של המוברחת
 אחרי משכרים, סמים חיפשו הם כשרים.
 סמים של ניכרות כמויות כי ידיעה שקיבלו

 את עושים הירדני לגבול מעבר המגיעים
 בלוד. הקסבה של הרעועים לבתים דרכם

 כאשר החורבות, את סרקו משסרה חוליות
 אותם, דחפה הסקרנות צחנה. אותם תקפה

 יהודי ניצב בו אפלולי לחדר חדרו והם
 רבנית וכיפת־קטיפה ופיאות, זקן מגודל

 בתי־ בשביל מעיים כאן מעבד ״אני לראשו.
שטרן. אלסר הסביר לנקניק,״ כשרים חרושת

 ניירות צרור מכיסו שלף טענתו לחיזוק
 הרבנים גדולי של תעודות־הכשר מוחתמים:
 שהוא המעיים כי העידו אשר בישראל,

ספק. לכל מעל כשרים הם מספק
 באשר החדר, את לעזוב עמדו השוטרים

 גרושתו־,מעיים השקים כי מהם אחד הבחין
 לפליטים הסעד סוכנות של חותמת נשאו

 בתחומי פועלת אינה זו סוכנות האו״ם. של
מגי כלל בדרך כי יודעת והמשטרה ישראל,

 בשקים ערב מארצות המוברחת הסחורה עה
 שטרן מאלטה השוטרים ביקשו לכן כאלה.

המשטרה. לתחנת אליהם יתלווה כי
 הנדהם שטרן ? אנחנו זו משתמש י0

 בכל. הודה נפל, כאשר להתגונן. ניסה לא
 מוברחים, השקים רק לא כי סיפר הוא
תוכנם. גם אלא

רבה. בקלות התנהלה המשטרה חקירת

 בהסבירו רחמים, ביקש רק המבוהל שטרן
 תפורסם ואם ילדים, לשבעה אב הוא כי

 פרנסתו. מקור את לקפח עלול הוא הפרשה
ב שעה אותה התעניינו לא חוקריו אולם

אחרים. פרטים לדעת רצו הם הילדים. מספר
 לפני מרומניה, עלותו אחר כי סיפר, שטרן

 כיהן שם בצפת, השתקע שנים, מספר
 מכן לאחר הרבנות. מטעם רישמי כשוחט

ה בשנים בירושלים. שוחט לכהונת זכה
 סיפק אלא בשחיטה, עסק לא אחרונות

 רוב הישראלית. הנקניק לתעשיית מעיים
הסומ הכשרים, בתי־החרושת הם הקונים

 כשומר־ שהכירוהו מכיוון עליו, רק כים
הרבנות. בתעודות המצוייר מצודת

 מעיים הם זו בתעשייה הראשוני המיצרך
מעי הם ביותר והמתאימים ודקים, ארוכים

צדוק מיועד שר
תמורה דרשו הדתיים

 שנתפסו הסוגים שני — וחזירים כבשים
נק הצורכת בישראל, המוברחים. בשקים
ה השחיטה של בכוחה אין לרוב, ניקיות

 למעיים, הדרישה מלוא את לספק מקומית
המתובל. הבשר בתערובת ממלאים אותם

 כל כי מחדש, הוכיחה המעיים תפיסת
 אחיזת־ אלא אינה הכפוייה הכשרות מערכת
 דתיים לעסקנים קלד, פרנסה המספקת עיניים,
 על שהפיקוח הרבנות, המשגיחים. ולצבא

 קיומה של מאבני־היסוד אחד הוא הכשרות
 בשל דווקא לאו היסוד. עד הזדעזעה —

 אכלו מאמינים יהודים שרבבות העובדה!
 בגלל אלא הרבנות, באישור חזיר בשר

 אלטר של לתפיסתו שניתן הנרחב הפירסום
 שקט, טיפול מעדיפה היתד, היא שטרן.

 כאשר שנה, לפני שאירע במיקרה כמו
 נקניק הבריאות משרד של פקחים תפסו
 אבקת־חלב של גדולות כמויות המכיל כשר

 לאותה שייך הבריאות משרד עמילן. במקום
וברב הדתות במשרד גם השולטת מפלגה

המשפחה. בתוך העניין סודר כן ועל נות,
 כאב־ראש רמלה מישטרת גרמה הפעם
 דחופה, התייעצות נערכה בירושלים לרבנים.

 תנקוט לבל מהמישטרד, לדרוש הוחלט בד.
 עם תיאום ללא זו בפרשה נוסף צעד כל

 שהעניקו רבנים אותם הכשרות. מחלקת
 מבתי־החרושת לבקש מיהרו לשטרן, תעודות

כ מודעות, לפרסם פיקוחם תחת העומדים
טב במעיים כלל משתמשים הם אין אילו
מצלופן. מלאכותיים במעיים אלא עיים,

 הדתיים העתונים היו ימים שבוע במשך
 היה שקשה עד זה, מסוג מודעות מוצפים

 שטרן כמו סוחר צריך היה מדוע להבין
 סחורה לספק כדי בעיסקי־הברחה, להסתכן

בה. משתמש אינו שאיש

1430 הזה העולם12


