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)13 נזעמוד (המשך
 מעורב היד. שרפאל בתל־גיבורים, גדולה

פעיל. באופן בה
 על שנודע לאחר מעטות שעות השבוע,

שמו נפוצה שפירא, משה חיים של מותו
 יוסף ד״ר אל פנתה מאיר גולדה לי עה

 ה־ של נסיון מפני אותו הזהירה בורג,
במקו לממשלה רפאל את לשלוח מפד״ל

אי את מצאה זו שמועה שפירא. של מו
ה כתב סיפר בה בדבר, בידיעה שורה

 אגרם, אליהו השלטון, לחוגי המקורב עיתון,
 במערך״ מרכזית ״אישיות של אזהרתה על
 כתבו אחרים עיתונים רפאל. בחירת נגד

גול הינד, זו מרכזית אישיות בי במפורש
 מזכירה את אילץ זה פירסום מאיר. דה

 דיניץ, שמחה הממשלה, ראש של המדיני
הידיעה. עצם את ולהכחיש למהר

 להופיע רוצה אינה מאיר שגולדה ברור,
 של הפנימיים בעניינים כמתערבת ברבים
ל הוסיפו השמועות אולם אחרת. מפלגה
ל יצליח רפאל אם גם כי השבוע, פרוח
 ממני תימנע במפד״ל, סביבו רוב גבש

המערך. ראשי מהתנגדות כתוצאה השרות

 בדיגומים אופנתיות חולצות
 לקיץ מיוחדות חדישות ובגיזרות
 כותנה עם דיאולו האיכות מאריגי

להב. יד* על מיוצרות

להב
ה הדווליגה — ב הי מל שה גבר בל ה וא

 ה־ כל כי טענו, רפאל של ?!ורכיו
 המערך ראשי התערבות על סיפור

 ה־ בתו״ך לרפאל המתנגדים בחוגים מקורו
 של תומכיו. את בגלוי האשימו הם מפד״ל.
 מערכת־ באירגון בן־מאיר שלמה ישראל

זו. שמועות
 התאגדות בדבר השמועות על נוסף אולם
 החלו כשר, רפאל של למינויו חיצונית

שו חוגים המפד״ל בתוך להתארגן באמת
ה שר סגן של שמו את העלו אשר נים

 שר. לתפקיד כמועמד חזני, מיכאל חינוך
 רבנים כמה כאשר גברו חזני של סיכוייו

 במצבו כי הסבירו המפד״ל, ראשי אל פנו
 את בממשלה לייצג רפאל יוכל לא הנוכחי

ו־ הדתי, בשטח המפד״ל של האינטרסים

 כס־ על במאבק?
ה־ התחיל אות

 המס־ של סופה השבוע
הלאומית הדתית לגה

 ולהסתפק השרות על עתה לוותר לו מוטב
 ״שיחכה שהציעו: היו המפלגה. בראשות
 ממילא לכנסת הבחירות לקראת שנתיים.

ל הדרך תהיה ואז הרשימה, בראש יעמוד
לפניו.״ פתוחה ממשלה
 הקים הוא אלה, הצעות דחה עצמו רפאל

כ בחירתו למען כוחות לגיוס מטה־פעולה
 את ממנו ימנעו שאם הודיעו אנשיו שר.

 תיאלץ שהמפד״ל לכך יגרמו הם המינוי,
 מחבריה ואיש — הקואליציה את לעזוב

שר■ יהיה לא
שהתעור היחידות הבעיות אלה היו לא

 לתקדים בהתאם שפירא. של מותו עקב רו
ל הבחירות אחרי מייד במפד״ל, שנוצר
 מחזיקים המפלגה של השרים אין כנסת,

 מבין היחידי הכנסת. כחברי בכיסאותיהם
 שפירא היה ח״ב גם שהיה המפד״ל שרי

להת יצטרך כשר עתה שייבחר' מי עצמו.
 ד״ר הסעד, שר שעשו כפי מהכנסת, פטר
 ורהפטיג. זרח ד״ר הדתות ושר בורג יוסף

 יהודה ד״ר לכנסת יכנס כזה במיקרה
בן־מאיר• של בנו רוזנברג,

 של במקומו לכנסת, מצטרף עתה כבר
מר שאקי, חי אבנר ד״ר שפירא, משה חיים

ה תל־אביב באוניברסיטת למשפטים צה
 יהודה ד״ר גם הצעירים. לחוגי מקורב

 במיק־ הצעירים. ראשי עם נימנה רוזנברג
 בתוך הצעירים של כוחם יעלה כזה רה

בכנסת. המפד״ל סיעת
 מביש, במצב המפד״ל השבוע נמצאה >כך
ה שאחד האפשרות עליה מאיימת כאשר
ש איש במדינה, ביותר המושמצים אנשים

יה חסרות־תקדים, בשערוריות נקשר שמו
 שאיש דתיים, חוגים בממשלה. נציגה יה

ש דעתם את הביעו המפד״ל, עם נמנים
 רפאל ויצחק הזה, הדבר יקרה אומנם אם

 ראשית זו תהיה שר, לדרגת יגיע אמנם
הלאומית. הדתית המפלגה של הקץ

בעיצו ההתפורות תהליך נמצא למעשה
 לכך יותר ברורה עדות היתד, ולא מו׳

 סער זה משבר בפרוס כי העובדה, מאשר
 עניינים סביב כולו המפלגה בתוך הוזיכוח
 ושלטון גושי״השפעה קולות, של טכניים

 מוסרית, רמה על דיבר לא איש המנגנון.
 דתית. השראה על או רעיוני מאבק על
 בממשלה, המפלגה כנציג רפאל ייבחר אם

לו. ראויה תהיה והיא למפלגה ראוי יהיה


