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עלי בא עכשיו הימים כל הסעד. משרד

 אני הסעד. ממשרד צ׳קים של זרם נו
 ה־ על בבתים. צ׳קים מחלק שלי בידיים
 תעודת־ מספר ואין כתובת, אין צ׳קים
 אני הצ׳קים את וסכום. שם רק זהות.
 של מדפנה רשימת של מהפעילים מקבל

 ל״י. 50 קיבלתי בעצמי אני גם המפד״ל.
 בישיבה, שלומד עזרא, שלי, האח גם

צ׳ק.״ קיבל
 מתושבי ,18 בן דתי צעיר משה, יאיר
 גם לגלות מוכן בירושלים, קטמון שכונת

כס של גשם החגים, לקראת ירד, ׳מדוע
 לחגים, ״מתנה השכונה: תושבי על פים

בב שעשיתי העבודה בשביל לי. אמרו
 הנהלת חבר שהוא שלום, חזן חירות.
 עוד לי הבטיח אצלנו, למיפנה סיעת
הקרובים.״ בימים כסף,

— רשמית
הכחשה

ה ף* קר  חלו־ חלה במקרה, שלא או מ
ה לקראת האלה, הסעד כספי קת £■

 ב־ השונות הסיעות כאשר בדיוק חגים,
 — המפלגה לוועידת מתכוננות מפד״ל

 בתקציבים, בתפקידים, יזכה מי שתכריע
לוועי עד — ובממשלה בכנסת בכיסאות

 היא במפד״ל, לנזיפנה, סיעת הבאה. דה
שהיי ״כל ובורג. חזני השרים של סיעתם

״בי יאיר, משה מספר צ׳ק,״ לו נותן תי
המל טופס על ■לחתום גם אותו קשתי

 וגם ל׳מיפנה, סיעת של מועמד על צה
 של לאסיפה בכתב הזמנה לו מסרתי

למיפנה.״
ב אחרים במקומות כמו — בקטמונים

הירי הסיעות בקרב כמו — הארץ רחבי
 — עצמה בלמיפנה כמו — במפד״ל בות
ש- סעד, מתקציבי שכספים סוד זה אין
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״למיפנה״ של מועמד מל המלצה על לחתום סוויסה נתבקש הצ׳ק, מס. ,9—9943054—92 מם. הדואר בנק צ׳ק ^ 0 * 3)111
' סוויסה הדתית־לאומית. המפלגה לוועידת הקרובות בבחירות סך על ,0—05017—8 הסעד משרד חשבון ״י
 את לפדות סירב שהוא כשס סירב, משמאל) קיצונית (תמונה מתקציבי זה צ׳ק .5.9.72 מתאריו סוויסה, לוי לפקודת ל׳׳י, 25.—

זה. למעשה התנגדותו אף על בביתו, שהושאר הצ׳ק, עם יחד נקב. ראובן על־ידי לסוויסה נמסר המשרד, של הסעד

ו ש מ י ת ש ״ נ ד! ת ל ו ל ו ח ק כ ר מגוו  ב
ת רו חי ב ת ה מיו פני ל ה ל ש ״ ד פ מ ה

קו לקניית משמשים הארץ, לעניי נועדו
 ה־ של הפנימית הבחירות במערכת לות

השלי שבידיה הסיעה לטובת — מפד״ל
 למיפנה. זה, במקרה אלה. כספים על טה

הס למיפנה. אנשי מכחישים רשמית,

 של הפעילים מראשי חזן, שלום ביר
 המלצתי אני ״נכון. בירושלים: הסיעה

 לחברי החגים לקראת סעד מענק לתת
חולקו אלה מענקים אך המזרחי. הפועל

רפאל, יצחק וח״ב חזני מיכאל הסעד שרהבחירות מלחמת
המיפלגה, במרכז ההצבעה תוצאות בהיוודע

 שנפטר. שפירא השר של בכיסאו לזכות רפאל של מאמציו נכשלו בה שנתיים, לפני
 המאבקים באכזבה. מחייך המפסיד רפאל ואילו ידיים, בלחיצות זוכה המנצח, חזני,

קיצוניים. ומרירות בחריפות תמיד מצטיינים במפד״ל היריבים הכוחות בין הפנימיים
16

 סיעתנו. של לאוהדים ולא לנזקקים, רק
וחלילה.״ חס

 וישר־ תם בחור יאיר, משה הסביר
 לא ״אני לשקד: עדיין למד שלא דרך
 הכל. לי נותנים שלי ההורים לעזרה. זקוק

 לאחי, וגם הכסף, את לי נתן חזן שלום
למפל בבחירות שלנו העבודה בשביל

גה.״

 תיגע אל
זה בכסף

י 1* סה ז  יותר קצת בעניין מבין סווי
 שעבר,״ ״בחודש הצעיר. יאיר ממשה /

 אלי ״פנה השכונה, מתושבי סוויסה, מספר
 למיפ־ סיעת של הבוס שהוא נקב, ראובן

בחי לאסיפת אותי והזמין בקטמונים, נה
 לי הביא ההזמנה, עם יחד בביתו. רות
סירב ל״י. 25 על הסעד משרד של צ׳ק
 שלא לו אמרתי וגם הצ׳ק, את לקבל תי

 צריך לא שאני לו אמרתי לאסיפה. אבוא
את לי השאיר הוא אבל שלו. הצ׳ק את

הצ׳ק.״
 אם סעד, צ׳ק נקב לך הביא ״מדוע

 י״ לסעד זקוק לא אתה
 שאעזוב בדי אותי. לקנות רצה ״הוא

 ואעבור רפאל, ח״פ של שלי, הסיעה את
למכי עומד לא אני אבל חזני. של לסיעה

 בתור עובד אני מסודר, בית לי יש רה•
 טובה, משכורת לי יש במשטרה, נוטר
 זה.״ בכסף אגע לא לסעד, זקוק לא ואני

 דויד מדבר פחות לא ברורה בשפה
הבריאות: משרד עובד חווה,

למיפ־ סיעת הנהלת חבר מדינה, ״דויד
ש ששמע אחרי אלי, בא בירושלים, נה

ה משרד של הצ׳קים את לקבל סירבתי
 ל״י 700 לי הבטיח הוא לי. ששלחו סעד

 דובר כך אחר שלהם. לסיעה אעבור אם
 אני אבל ל״י. אלפיים של סכום על כבר
 שלי.״ הכבוד את מוכר לא

 :יאיר ממשה גם אישור יש זה לסיפור
 של בבית שהתקיימה בחירות, ״באסיפת

 ט/ בקטמון 3 מס׳ בבלוק נקב, ראובן
אל חווה לדויד להציע שהחליטו שמעתי

 לסיעה אותו להביא בשביל ל״י, פיים
שלנו.

ד01 *ן ך  פעילי מראשי חזן, שלוס ךן
# 1 1 שחי ביוהשליס, ״למיפנה״ #ן 1/

ל״נזקקים״. חשרד־הסעד של הצ׳קיס את לק

 בבית כלל בדרך התנהלו האסיפות ״כל
 אוחיון, אשר לאסיפות באים היו נקב. של

 דוב עורך־דין הסעד. במשרד שעובד
 פקיד הסעד. ממשרד הוא גם פרומו,

 מלישכתו לי נדמה הפנים, ממשרד בכיר
 שלמה שפיגלמן. בשם בורג, השר של

ואחרים. מדינה, דויד חזן,
 באסיפה הוציא חזן זמן, כמה ״לפני

מה לכמה ונתן מהכיס צ׳קים של חבילה
 מגיע לי שגם לו אמדתי לחלוקה. פעילים
לחלו ערימה לי גם נתן הוא אז לחלק,

קה.״
ה בפני לעמוד הצליח חווה דויד
 לא. — זאת לעומת שלו, האח פיתוי.
 האחים ״שני :לחץ לאחר חווה, הודה
ש הצ׳קים את לקחו כן וממי, אורי שלי,

בגלל לא אבל הסעד. ממשרד להם הביאו


