
במדינה
העם

בשכונה מופרע ■דד
 חממשלדו, שר האומללות

 הקנאים ש? הפרובוקציה
 הקצינים שר וחפחדגות
רבתי ?אסון מובילים

 משחק חומר־נפץ של גדול מחסן ליד
 גפרור מדליק הוא בגפרורים. מופרע ילד

 בזריקת כוחו את ׳ומנסה גפרור, אחרי
המצבור. לעבר בוער גפרור
 בנפץ המחסן יתפוצץ בכך, יצליח אם
 יתרסק. עצמו .המופרע הילד רק לא אדיר.
 ותושביה, בתיה על כולה, השכונה אלא

השמיימה. תעלה
 ילד ״פויה, :לילד אומד ראש־השכונה

תפסיק!״ רע,
 הוא אבל מסוכן, די ״זה אומר: השוטר

טוב.״ ילד
 דיירי בגאווה. בו מביטה הילד של אמו

לעב מחייכים או ממנו, מתעלמים השכונה
 טרודים הם בסדר. לא שזה או.אומרים רו,

יותר. חשובות בבעיות
אשר... עד יום, אחר יום נמשך זה כך

 ■הוא זה משל המופרעים. ריכוז
המ בחברון. 'שמתרחש למה נאמן תיאור

 חולייה אלא אינם יום־כיפור ערב אורעות
זו. בשרשרת נוספת

 קריית־ מקום־יישוב. אינה קריית־ארבע
■מחלה. היא ארבע
 השק- בעלי אנשים פזורים המדינה בכל

 וצמאי־ מופרעים קנאים מעוותת, פת־עולם
 להתלקחות לגרום רוצים שהיו מילחמה,

 תבערות המעלים פירומאנים, כמו כללית.
 באש, העולים הבתים ממראה ליהנות כדי

 בין למילחמה להביא אלה אגשים מבקשים
כולו. הערבי והעולם ישראל

 אמד בקרב הארץ, ברחבי פזורים כשהם
 אלה אנשים אין ואחראית, שפוייה לוסיה

 בקריית־אדבע אבל חמודה. סכנה מהווים
 חבורה ,1009,) של בריכוז קיימים הם
 רעהו, את איש המסיתים מופרעים של

אותם. בולם אינו דבר ששום
גר והסרת-אחריות חלשת-אופי ממשלה

המ באחד דווקא זה ריכוז לשתילת מה
מקום ליד בארץ, ביותר הרגישים קומות

ובן־מאיר רפאל השר
!״הבחירות את מזייפים ״אתם

 בעלת פלסטינית בעיר למוסלמים, הקדוש
מפותחת. לאומית תודעה
 הומר־ מצבור אל הובא הגפרור עם הילד
הנפץ.
ממ יהיו ומה ההתפוצצות? תבוא מתי

ומיקרה. זמן של שאלה אלא זו אין ? דיה
 ועל ראש־השנה, מאז לצה"ל. חרפה

 שהושמעו החד-משמעיות האזהרות אף
ה התקדמו *, והממשלה הציבור באוזני

 לווינגר משה הרב בחירת :ובראשן •
 העולם עורכי בידי תשל״ו, לאיש־השנה

הקיצו הלאומית הסכנה ניתוח תוך הזה,
זו. בתופעה הטמונה נית

בורג השר
באחוריים בעיטה

מואץ. בקצב דברים
 שיל־ של המגוחך הניסיון בא ■תחילה

 לווינגר משה את לעצור צה״ל טונות
(העו הצבאי המושל הוראות הפרת בעוון

).2039 הזה לם
 זו מחפירה בקומדיה שהשתתף מי כל
 צה״ל קצין וכל — צה״ל על חרפה המיט
 ראוי ואינו בקלון נושא לכך ידו את שנתן

המדים. את ללבוש עוד
 נרתעו ■מבישה, פחדנות של גילוי תוך
 הוא העבריין. את מלעצור צה״ל קציני

ש החיילים עצמו. את ״להסגיר״ נתבקש
 של במחזות השתתפו עליו לשמור נשלחו
 המצלמות לעיני עימד בצה״ל אלוף ביזיון.

 קירקס לווינגר מים. עליו ששפכו פודל כמו
 הממשלה את הפך ,בוחות־ה,ביטחון את

ומוס מדינת־החוק על וירק ולקלס ללעג
הנבחרים. דותיה

ממשל אומללות של זו עלובה הפגנה
 ■את לעודד היתר. מוכרחה וצה״לית תית

 יותר. גדולה להשתוללות הקנאים חבורת
!פו כאשר יום־הכיפורים, ערב אירעה היא
 כי המחרידה הידיעה הגדה ברחבי צה

 הקוראן סיפרי את קרעו קריית־ארבע אנשי
מערית־חמכפלה. במיסגד

 הציבור למילחמת־קודש. אבוקה
 מאורעות מול ונבוך נזעם העומד בגדה,
 קריעת עת. בכל להתלקח עתה מוכן לבנון,

 הקוראת כאבוקה נראתה סיפרי־הקוראן
 ברמאללה בחברון, בשכם, למילחמת־קודש.

הת הגדה ברחבי ועיירות ערים ובתריסר
 הקים הפגין, שבת, בזעם, הנוער קומם

 המונים פרצו עצמה בחברון מיתרסים.
יהו תשמישי־קודש וקרעו לביודהכנסת

דיים.
 :ביותר הגרועה למילהמה מוכן הכל

 שרידי את שתקבור דתיים, קנאים מילחמת
 תחסל העמים, ישני ■בקרב שפיות־הדעת

 לפני הדרך את ותסליול ממשלודישראל, את
הקנאים. שילטון

ובאר אחרים בעמים קרה כבר זה כל
 עבור בחייהם שילמו ומיליונים אחרות, צות

 ממשלות של אומץ־הלב וחוסר הפחדנות
 עסוקה ■שהיתר. י-שדאל, ■ממשלת עלובות.
הבכי ופקידיה חבריה בבדיקת השבוע

 מהם מי לגלות כדי במכונת-אמת, רים
 אתאמקומה לתפוס עלולה ורמאים, שקדנים
 עלובות-נפש, ממשלות של זו בגלריה

הרות־שואה.

ת פלגו מי
ת1קלל! !■ופים,

פני□ ובושת
 בעט משתולל ציד

 השר שד באחוריו
גפ? והוא בורג,

הבמה מן
 היתר, בתל-אביב הרופא בית אולם בימת
 דחוקים, דחוסים, אנשים, עשרות עמוסה
וצוותים. צועקים זה, את זה דוחפים

 ועלו האולם, לתוך בריצה פרצו לפתע
 שר־הפנים אנשים: שלושה הבמה, על

 המר, זבולון שר-הסעד בורג, יוסף הד״ר
 הסתער בן־מאיר בן־מאיר. יהודה וח״ב

 בחובשי דחוסה פולה שהייתה הבמה, על
 עמודי* מהם רבים כובעים, או כיפות
 ״זה המנאפף: בקולו צועק והחל זקנים,

מכאן הסתלקו !שערורייה זאת !סקנדאל

 המד, זבולון !״הבמה את תפנו !כולכם
 ניסה הגדולה, בהמולה שנבלע שקט, בקול

הבמה!״ את ״פנו לצעוק: הוא אף
 ״זייפנים! :בורג של קולו עלה כולם ועל

 את !תנעלו הבחירות! את מזייפים אתם
 יתל- לא זה כאן לזייף, תפסיקו הישיבה,
!״ גיבורים
 ׳מתוך מישהו מצעקותיו. בורג חדל לפתע

 לשר העניק הבמה על שהשתולל האספסוף
■והת כשל, בורג באחוריו. בעיטה הנכבד

האולם. תוך אל למטה, הבמיה מעל גלגל
 ה־ מרכז ׳חברי בקהל שאחזה התדהמה

 הרופא, בבית יום באותו שהתכנס מפד״ל,
 הבעיטה אחרי מייד אחת.' שנייה ארכה

 באוויר מתעופפות החלו בורג של באחוריו
 אלה היו נייר. של גשם מעטפות, מאות

 באותה באולם שנערכה מעטפות־ההצבער.
 שלושה בתוך נתונות היו אשר שעה,

לה שטרח מי היה מייוחדים. ארגזי-יקלפי
 סביב ולפזר באוויר, הקלפי ארגזי את ניף
בתוכם. שנמצאו מעטפות־ההצבעה את

 כיצד להבין כדי גדיש־־גלי. זיופים
׳נכב ועסקנים הברי-כנסת ■ששרים, קרה
 בארץ הבכירה הדתית המפלגה של דים

 ומזייפים זה את זה מכים משתוללים,
 מערכת- את להכיר יש בריש־גלי, בחירות
 שעמד הנושא ואת הימפד״ל, בתוך הכוחות

 המוסד המרכז, ישל זה בכינוס הפרק על
המייפלגה. ■של העליון
מרכי המפד״ל של הפוליטי המערך את
 הגדולה הסיעה בראש אחדות. סיעות בות

המכו בורג, יוסף שר־הפנים, עומד ביותר
 ״הדוקטור.־׳ המסד״ל עסקני על-ידי נה

 אחוזים 28 מהווה למיפנה, בורג, של סיעתו
המרכז. חברי מכלל

ותמורה, ליכוד סיעת צועדת אחריה
 רפאל, יצחק הד״ר שר־הדתות של זו

 אחוזים 24 עם ״הגבוה,״ במפד״ל המכונה
 שר־ של זו הצסירים, סיעת מהצירים.

 בן- יהודד. ח״כ ושל המר זבולון הסעד
 מי של ■סיעתו אחוזים. 20 מונה מאיר,
 ורהפטיג, זרח הד״ר שר־הדתות, -מהיד,
 מונה סיעת־׳המוישבים אחוזים, 14 מונה

נמ הנותרים האחוזים וארבעה אחוזים 10
הדתי. הקיבוץ בידי צאים

 בין היתד. ישבה ארוכה תקופה אחדי
 שמגמתה קואליציה, ורפאל בורג סיעות
 על מלהישתלט הצעירים בעד לעצור היתד,

 אישים שני ־׳בין קרע נתגלע המיפלגה,
 בהסכם עמד לא רפאל כי טען, בורג אלה.

 וחתר אותו רימה השניים, חתמו שעליו
גבו. מאחרי

 התחבר השניים בין הקרע בעיקבות
הצעי עם שבידיו, האחוזים 28 על בורג,
 עם ברית יכרתו קיודם־לכן שעוד רים,

 אחוזים 34 והשיגו וריהפטיג, של סיעתו
הח הקואליציה במיפלגה. השליטה ׳מכלל
הצ שאליה בורג־המר־ורהפטיג, -של דשה
 הדתי, ׳והקיבוץ המושבים גם במהרה טרפו
רפאל. נגד במיפלגה, מכריע רוב יצרה

 ואין והימר, לבורג ביותר נוח זה מצב
 לעומתם, רפאל, לשנותו. מעוניינים הם

 במפד״ל, פנימיות בחירות בעריכת מעוניין
 יגדל בעקבותיהן כי מאמין שהוא מאחר
 להחליט, כדי כונס המיפלגה מרכז כוחו.

 מועד את לקבוע ■אם חשאית, בהצבעה
 רפאל, של הצעתו על-פי מייד, הבחירות

 הבחירות על ההחלטה את לדחות או
והמר. בורג הצעת על־פי בחודש,

טוען, בורג מבפנים. שסועה מפלגה
 יהיה אי־אפשד הטכנית הבחינה מן כ־

 בשנה אפריל חודש לפני בחירות לערוך
 הוועידה כינוס לבין הבחירות בין הבאה.
חמישה יוני, ״,בחודש חודשיים. עוד יחלפו

 טוען, הוא לכנסת,״ הבחירות לפני חודשים
 הבוחרים ציבור לפני חמפד״ל ״תופיע

 מבפנים, וקרועה שסועה כמיפלגח שלה
 בוודאי, תהיה שלה שהוועידה מיפלגה

 זיופים שערוריות, בתיגרות־ידיים, מלווה
 ואנחנו בבחירות, לנו יוסיף לא זה וקללות.

זה.״ את צריכים לא
הפ הבחירות לדחיית המר של נימוקו

 כי טוען, המר שונה. במפד״ל נימיות
 המפד״ל ומצביעי מאוהדי רבים אלפים
 ר,פ- בבחירות זכות־הצבעה נטולים לכנסת

 מצביעי אלף 140 מתוך נים־מיפלגתיות.
 אלף 70ל״ רק האחרונה, לכנסת המפד״ל

הפנימיות. בבחירות זכוודבחירה גם
פני מיפקדי לערוך איפוא, דורש, המר

 זכות־ ולתת העבודה, במיפלג׳ת כמו מי,
 ■מם- הוא ״שקל,״ שישלם מי לכל בחירה
המפד״ל. של החבר

 בורג של לרצונם האמיתי הגורם אולם
 הוא הפנימיות הבחירות את לדחות וחמר

רפאל. של האירגוני כוחו מפני חששם
ת! לי יי■! א  הצלחתו בעיקבות לך. ו

 הפנימיות בבחירות פרוש מנחם הרב של
 אגודת- האחרת, הדתית במיפלגה שנערכו
קנו לדבריהם, לצעירים, נתגלתה ישראל,

׳מה פרוש לבין מהמפד״ל רפאל בין ניה
 חברי 3000כ־ לפרוש נתן רפאל אגודה.
 ירשום שהוא כדי לו, הנאמנים ימן ■מפד״ל
 למוסדות זכות־ההצבעה בעלי במצבת אותם

 חברי 3000כ- קיבל תמורתם אגודת־ישראל.
ש כדי לפרוש, הנאמנים אגודודישראל,

 זכות־ד,הצבעה בעלי ברשימות יוכללו אלה
רפאל. עבור ויצביעו למפד״ל,
 רפאל, שילד. רפאל, של בנו למשל,

המת ,0840302 מייספר תעודת־זהות בעל
 מופיע בירושלים, 20 ניסנבוים ברחוב גורר

 באגודת־ זכוית-׳ד,הצבעה ׳בעלי ברשימת
 רפאל שילה ).31437 (מיספר-בוחר ישראל

 מתומכי וכאחד פעיל כאיש־מפד״ל ידוע
במפד״ל. אביו

 אגודת- ממנהיגי אחד ׳מופיע לעומתו
ש וימי בני־ברק סגן־ראש־עיריית ״ישראל,

 ארוכה, תקופה משך ראש־העיריד, היה
 זכות־הבחירה בעלי ברשימת מאיר, יצחק

 המפד״ל ישל א׳ מרכז בני־בדק בסניף
).480 (׳מיספר־בוחר

ר קרה מה חד טן כ ק  כשהוחלט, ז ה
 הצבעה לערוך שעבד, השבוע בתחילת
 בשאלה המפד״ל, מרכז חברי בקרב חשאית

לבחי ולקבוע רפאל הצעת את לקבל אם
 הגוש הצעת את לקבל או קרוב, מועד רות

שפי הצעה — ההכרעה את לדחות הנגדי
הפני הבחירות ביטול הוא האמיתי רושה
 שלווים. והמר בורג היו — למפד״ל מיות

 להם יעמוד במרכז כוחם כי ידעו הם
 יצאו הם רפאל. של הצעתו את להפיל
 יקרא שהכרוז והמתינו הדיונים, מאולם

 שלהם מעטפת־ד,הצבעה את לשים להם
ה על שניצבו הקלפיות משלושת באחת
 יריבם גם היה הרבה להפתעתם אך במה.
בעצמו.. בטוח ונראה שקט,

 מחוץ בהולים שיצאו שליחים ואומנם,
 לחזור, ולהמר לבורג לקרוא כדי לאולם,
 רגוע. כד. רפאל היה מדוע לשניים הסבירו

 קטן, בחדרון הבימה, ליד יריביו: טענו
 ובדקו רפאל של מאנשיו שניים ישבו

 להצביע, שנקראו אותם של מעטפותיהם את
 סביב לקלפי. הוטלו שהמעטפות לפני עוד

 בכל רבה. מהומה הייתה עצמן הקלפיות
 המצביעים, אחד של שמו שהוקרא פעם
 בתוך שלו המעטפה את לשים לזמנו כדי

 התיבה חריץ אל נשלחו הקלפי, תיבת
 מבלי במעטפות, אוחזות ידיים עשרות
הגדו המהומה בתוך — לדעת יכול שאיש

 שהטיל הוא עצמו המצביע אם — לה
 הטיל אחר שמישהו או שלו, המעטפה את

תחתיו. מעטפה
 מיהר עצמו, בורג של שמיו נקרא כאשר

 עוד לקלפי, מעטפה להטיל איחר מישהו
 של ישמו כן. לעשות הספיק ׳שבורג לפני
 המצביעים, מרשימת במהירות נמחק בורג

הצביע. כבר כאילו
ש המהומה על 1 רפאל ארג לסדק

 פיש- משה שלושה: ניצחו הקלפיות סביב
 רפאל! של הוותיקים מנאמניו אחיד מן,

 של כאיש־האגרוף הידוע מלכה, שלום
 שאחר־ — המפד״ל מזכירות חבר רפאל,

 ונהגו בו, שבעט זה הוא כי בורג, טען כך
במ את המקבל סיבוני עמרם רפאל, של

המדינה. מקופת כורתו
 של הקצובות קריאותיו יתרמו למהומה

 ה־ חבר קדיית-שמונה, יסגן-ראש־עיריית
 וקרא באולם שישב יחזקאל, אברהם מפד!ל
 ״תל- :ללא-הרף שעות במשך רפאל לעבר

 !״תל-גיבורים !גיבורים
 עדות היוותה רפאל אנשי של התנהגותם

ש מיה בדבר בורג של לנבואתו חותכת
 פנימיות לבחירות תלך המפד״ל אם יקרה

 ובושת- קללות תיגדות, ״זיופים, :׳ולוועידת
פנים.״
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