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־ כבוד על מאבק יש אחרות במיפלגות

ל יצחק ח״כ א פ ר

□ ח״ק מד אברה מל

 סיעת ראשי לאחרונד. נפגשו אשר ^
לחתי במסד״ל רפאל וסיעת למיפנה *₪
 חשילטון חלוקת על ביניהן ההסכם מת

 הידועים־בציבור המנהיגים היו במיפלגה,
 בורג, יוסף השרים — למיפנה סיעת של

 בין ההסכם על בחו״ל. — חזני ומיכאל
 המיפלגה במוסדות רוב שלהן — הסיעות

 ד״ר רפאל סיעת מטעם איפוא, חתמו, —
 למיפנה סיעת ומטעם עצמו, רפאל יצחק
בן־נתן. רפאל

לע ביקשו מחו״ל, טילפנו וחזני בורג
 לא איש אולם שובם, עד החתימה את כב

להם. שעה
עיתו מבן לאחר שאלו כאשר

 ההם• באם למיפנה אנשי את נאים
חת לא השרים שהרי כתוהה. בם
 ״חזני :כביטול נענו עליו. מו

מחיי לא שלהם החתימות ץ וכורג
 חתימתו היא הקובעת בלום. כות
כן־נתן.״ רפאל של

— הביזנס
ס מי ד לכל קו

 האמת את מגלה זה משעשע יפור ן■*
 שהצליחה, זו, מפלגה של אופייה על ^

 אנשי־עסקים של קינאה, מעוררת בזריזות
ה לשון־המאזניים את להוות מיקצועיים,

 לזכות המדינה, קום מאז בארץ מפלגתית
 השיל־ של ההנאה מטובות כבדים בנתחים

 היחסי. לגודלה ומעבר מעל — טון
 שחתימתו זה, בן־נתן רפאל מיהו שכן .

 — המיפלגה ראשי מחתימת יותר קובעת
 כראשי בציבור הנחשבים אלה לפחות, או

י המפלגה
 מחלקת של הבום הוא בן־נתן רפאל
המפד״ל. של המיסים

רצי■ היא כמפד״ל, זו, ועמדה

 בין להתמקחות יותר דמה הבחירות, אות
 מאשר מיזוג על כלכליות חברות מנהלי

ל הטוענת מיפלגה ראשי בין למשא־ומתן
אידיאולוגיה.

 במהלך נמוגו. האידיאולוגיים המחנות
ה — הצעירים חוגי חתמו ימים, עשרה

 במישור רפאל לד״ר שינאתם על מצהירים
ני במקביל, עמו. הסכם על — הפוליטי

 למיפנה סיעות עם מתקדם משא־ומתן הלו
בעמ ידועות אלה סיעות שתי והמרכזית.

 בעוד — מנהיגיהן של ה״יוניות״ דות
 וארץ־ישראל הסיפוח מאנשי הם הצעירים
השלימה.
גו כל חיוותה לא האידיאולוגיה אולם

 השליטה על חיה המשא־ומתן במאבק. רם
 כס־ ועל המפד״ל של השונות במחלקות

פיהן•
 סופי הסכם על חתמו דבר, של בסופו
ולמיפנה. רפאל סיעות השלל לחלוקת

 סיעת בידי השאיר זה הסבם
ה המיסים מחלקת את למיפנה
 תמשיך בן כן־נתן. של חשוכה
ענ שאף כגיזכרות, לאחוז הסיעה

 תקכל הסיעה ותרומות. בסף יינה
 האיר■ מחלקת ניהול מחצית גם

המיפלגה. בסניפי השלטת גון,
 קרנות- את בידיה תשאיר רפאל סיעת

 מחברי־המפלגה, ישירות היונקות הגמל,
 כן המיסים. למחלקת מיסים המשלמים

הסוכנות. בהקצבות רפאל סיעת תשלוט

 התמנון
הענק

 העסק לוודאי, קרוב היא, מפד״ל
במדי ביותר והרווחי המסובך הגדול, \ (

 חברות, לקבוצת דומה היא ישראל. נת
עסקי. תמנון מעין — לתישלובת־ענק

 תפקיד מאשר יותר הרכה נית
שר.
 אחרת מפלגה מבכל יותר במפד״ל, כי
הכסף. מדבר — בארץ

 — המיפלגה של האמיתיים הבוסים
 בכנסת לשבת הכבוד את בכסף. שולטים

לאחרים. משאירים הם — ובממשלה
 — הלא־שלמה או השלמה ארץ־ישראל

 גישה או החילוניים, עם בצוותא דו־קיום
 לחיים ההלכה התאמת — כלפיהם קיצונית

 — יוד של קוצו על הקפדה או המודרניים,
 — הכיסאות במלחמת זקנים, מול צעירים

 ב־ ספק ללא חשובות בעיות הן אלה כל
מפד״ל.

מישניות. אך — חשובות
העסקים. חשובים — מהן יותר כי

 השליטה את — העסקים ניהול ואת
הע בתקופה הכבדים, המיליונים בעשרות

האחרונות. הבחירות קבעו — תידה

—־ שינאה

שר רג יוסף ה בו

ושיתוף־פעולה
 השיל- על השונות הסיעות אכק ץץ
 עתה, הבחירות לאחר במפלגה טון (■ו

ה מוקדי על אור לזרוק לראשונה איפשר
שם. מאבק

היו: הבחירות תוצאות
.277כ־״ קיבלה לנויפנה סיעת •
.247כ־״ — רפאל הד״ר סיעת •
 חברי- בראשות הצעירים, חוגי 9

 — בן־מאיר ויהודה המר זבולון הכנסת
1970.
ה ורכז ורהפטיג זרח השר סיעת 9

 המרכזית״) גואלמן(״הסיעה אליעזר מפלגה
— 1470.

 הדתי הקיבוץ בין התחלקו היתר 9
והמושבים.

תוצ־ היוודע לאחר שהחל המשא־ומתן,

לי ניתן ממנו מקום לכל שלוחות השולח
כספים. נוק

 רכבות מעסיק זה תמנון־ענק
ומשפחותי הם מלא. בשבר איש
 ה■ חברי מיספר כו: תלויים הם

 שנער■ ככחירות שהתפקדו מפד״ל
 מיס- אלף. 110 הוא עתה, זה בו
 ה■ עבור לכנסת המצביעים פר

 הזהות אלף. 138 היה — מפד״ל
 כחכרת־הענק כלכלית התלויים כין

 — עכורה המצביעים וכין הזו,
ברורה.

 הקשרים המפד״ל, של המימון מקורות
השו הסיעות ושליטת ביניהם, הפנימיים

 גם אך להפליא. מסובכים — שם נות
זור לאן ללמוד שמעוניין למי מרתקים,

ממש המקולפות המיסכנות הלירות מות
אזרח. כל של כורתו
 את המפד״ל יונקת האדיר, הנילוס כמו
דיאגרמה). (ראה יובלים מאינסוף כספיה

היהו הסוכנות הוא מהם אחד
כ המפד״ל זובה זה, ממקור דית.

:הבאים הצנועים סכומים
 — ל״י מיליון 4.2 — דולר מיליון 9
קרן הנקרא המפד״ל של גוף מקבל לשנה

ארץ־ישראל.
ל אלה דולר מיליון נועדו תיאורטית,

התייש המונח מקבל בפועל, התיישבות.
במפד״ל. למדי נרחב פירוש בות

ש ארץ־ישראל קרן זו היתה :לדוגמא
 מירוץ- ביטול עבור התשלום את מימנה

בזמנו. בשבח, באשקלון המכוניות
 לחינוך המרכז את הקרן מממנת כן
 של בחינוכם המטפל המיפלגה, של דתי
 אלף 880 (מתוך דתיים תלמידים אלף 180
בישראל). בבתי־הספר התלמידים כלל

 הרב הוא שלה, ובמיליונים בקרן, שולט
רפאל. מסיעת אלינסון, יהודה

תרו־ כמובן אינם אלה דולר מיליון


