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 אותו. קטל צלף של כדור מפקד־הפלוגה. נותר הישראלים,
ניקמתו. את לנקום פינטו דניאל 24ה־ בן הסגן נשבע הזה כיום

 לדרגת גינתיים שעלה פינטו, חזר ימים כמה ״כעבור
 הוא שנכבש. הכפר אל רבי־טוראים, שני בלווית מפקו״פלוגה,

ם...״ את למצוא רצה סטי רי הטרו
 בה אין פינטו, של חסידיו בידי המופצת זו, גירסה אולם

 מפקד־הפלוגח נהרג כאילו בסיפור אמת אין אמת. של שמץ
 המיבצע. אחרי 40ה־ ביום ולא נפצע, רק הוא — פינטו של

 7כל אירע לא הדבר כן, על יתר עצמם. הקרבות במהלך אלא
שלו. מעשה־הזוועה את פינטו ביצע שבו עין־בעל, בכפר

 שבו מיבצע־ליטאני, אחרי זמן הרבה שעשה מה עשה פינטו
 שני ביו קשר שום אין לגמרי. אחר ובמקום המפקד, נפצע

 המוכשו פרקליטו במישפט. עלה לא גם והדבר — המיקרים
 — המפקד״ ״נקמת של זו, גירסה כלל העלה לא פינטו של
 חומרת לגבי הטיעון געת לא וגם עצמו, המישפט במהלך לא

 שלאחרי המצאה כולו הוא הדבר הערכאות. בשתי העונש
בילבד. תעמולה לצורכי מעשה,

 כגין מנחם מילבד — כעולם ביותר המפורסם הישראלי
 עיתון אין פינטו. דניאל הסנן־לשעבר כיום הוא — דיין ומשה
 המעשה פירוט תוך שמו, את הזכיר שלא תבל ברחבי חשוב

שם־דבר. אותו שהפך המחריד
 שבועון־המיליונים גם העולמית למקהלה הצטרף השבוע

 פינטו של תמונה פירשם עמוד חצי גבי על ״שטרן״. הגרמני
 התמונה את קיבל שהשבועון ספק אין אמו. בחברת המחייך,

 לטפל צריכים ״,אנחנו לתמונה: הכותרת פינטו. ממישפחת
 פינטו דניאל מציג בגאווה — אותנו׳ להרוס רצו כאילו בערבים

 גנרל, בת של ידידה ,24ה״ בן הרוצח אמו• בחברת עצמו את
במייוחד.״ רך יחס איתן רפאל הרמטב״ל אצל מצא

 חוט־ באמצעות נקמה — מילחמה ״פושעי הכותרת תחת
״זה :במילים המתחילה גירסתו, את ״שטרו" ייייסם יייליי״.
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ספו שנים תוך אך במאוחר, או במוקדם
הפו מהמפה להיעלם בורג ייאלץ רות,

 מקובלים, מנהיגים ללמיפנה אין ליטית.
 יעבור כשיפרוש, תחתיו. כאריזמה, בעלי

עלו הם ואז לצעירים, השילטון במילא
ב בעבר שהתייצב מי בכל להתנקם לים

דרכם.
אנ גם ?י הקושרים, סבורים כך משום

 עשויים, כנאמני־למיפנה המוכרים שים
הכד חשבון את לעשות מיבחן, בשעת
בהם. ולתמוך שלהם איות

נבון,
השחור הסוס

 המר־אבד קנוניית את לכלום די ף*
 חדש למנהיג למיפנד■ זקוקה חצירא
קו את גם למשוך המסוגל וכאריזמטי,

 רוב כיום שהם עדות־המיזרח, בני לות
המפד״ל. של ומניינה בניינה

 האלוף של בדמותו נמצא השחור הסוס
 צה״ל. של הראשי הרב נבון, גד הרב
 תיקוותיהם. את בו תולים ובן־נתן בורג

 את יפשוט שהרב ברגע כי מאמינים הם
 יצליח במיפלגה, לפעילות וייכנס מדיו

אבו־חצירא. של כוחו את לערער
 מזדהה נבון גד הרב אין זה בשלב

 ואנשי בן־נתן למיפנה. סיעת עם גלויות
 — לנבון ייצוג לתבוע מתכוונים למיפנה

 — למשל הבאה, לכנסת המפד״ל ברשימת
הח זו בדרך בדיוק עצמאית. כאישיות

 הנוכחית לסיעת־המפד״ל הצעירים דירו
 חשבון על לא דרוקמן, חיים הרב את

עצמאית. כאישיות אלא סיעתם, אחוזי
למיס־ לסיעת נבון של נאמנותו אולם

 ול־ לצעירים גם כלל. מובטחת אינה נה
 והם לגביו, תוכניות יש אבו־חצירא

 ינסו שבהן בדרכים להפתיע עוד עשויים
לצידם. נבון גד את לגייס

 עם גם בעייה לצעירים יש בינתיים
כו עימה שיחד ורהפטיג, זרח של סיעתו

ה האיש במפד״ל. פנימית קואליציה ננו
 מתהלך גואלמן, אליעזר הסיעה, של חזק

 אנשי הצעירים. על-ידי קופח כי בהרגשה
 יתמכו ואנשיו גואלמן כי טוענים למיפנה

 זה שאין מבטיחים הצעירים אבל בהם,
 הממשלתיות, המישרות בעזרת פסוק. סוף

 והדתות, הח־נוך במישרדי מספקים שהם
 לבבות לרכוש ואבו-חצירא המר מצליחים

רבים.
 ותוכניות־ההדחה הקנוניות הבחישות,

 השטח. לפני מתחת זה בשלב מתבשלות
 למיפנה, אנשי בהן הבחינו לאחרונה רק

 את גלויות האשים אף בן־נתן ואברהם
 אבדחצירא ליכוד־ותמורה, סיעת מנהיגי
 בנס־ לצעירים יד נותנים הם כי וגלאס,

המיפלגה. על להשתלט יון
 את כמובן, הכחישו, ואבו־חצירא גלאט

 היא האמת אך נגדם. שהוטחו ההאשמות
אנ בין חשאיות פגישות נערכו שאומנם

 תוכנית- לגבש כדי הסיעות, שתי שי
לעתיד. משותפת פעולה

 גם סכנה
לממשלה

ץ  בורג. יוסף של ועתידו מעמדו לגבי רק י י אינה כזה בשיתוןז־פעולה סבנה !
לממשלת־בגין. סכנה גם זוהי

 אחוז המר זבולון בכך: לטעות אסור
החי במישרד לעשות מהצלחתו שיכרון

ינ שאיש מבלי בדעתו, העולה ככל נוך
 לדעת נוכחו ובךמאיר הוא לעצרו. סה

 שלא לעשותו מבקשים שהם דבר שאין
 תחושת־כוח. שטופים הם בידם. יעלה
 ראש־ממשלה כסגן עצמו את רואה המר

 תורכב אם חשוב ולא — הבאה בממשלה
 גם ואולי — המערך או הליכוד על־ידי

 בן- מסויימת. בקונסטלציה כראש־ממשלה
 יהיה הוא הבאה שבממשלה בטוח מאיר

 כי השניים ירגישו שבו ברגע בכיר. שר
 על ולהשתלט בורג את להדיח בכוחם יש

ל אף יהססו לא הם המפד״ל, מנהיגות
 ויביאו העקרונות כל את ישכחו הם רגע.
שתור כדי הממשלה, של לנפילתה מייד

 אח יתפסו הם שבה אחרת, ממשלה כב
לדעתם, להם, המגיע הבכיר המקום

המש כל על הממשלה תתגבר אם גם
 המאיימים לכל, והידועים הגלויים ברים

ההתפור צל עליה מרחף עדיין לפרקה,
 המאקיאב־ של תאוות־השילטון בשל רות
 משום המכונים המפד״ל, של הקטנים לים
״הצעירים״. בתואר מה

!■ תבור אלי
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