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 תחנות שתי עם עובד ״אני צמוד: נהג לו

 מזמין אני וכאשר והקסטל, יצהל מוניות,
 את לי שולחים כלל בדרך הם מונית,
 אוהב שאני יודעים שהם נהגים אותם

איתם." לנסוע
אנו מיכתב הגיע המוניות פרשת אחרי

 ישנה, פרשה על סיפר אשר נוסף נימי
ממנהי אחד של בתו כביכול ערכה לפיה

מלאכותית. הפלה המפד״ל גי
 את לאנוס
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בגוד השלישית במיפלגה אירע ה ץץ
(  עזה, כה למילחמה שהביא בארץ לה ^

גדו סיעות שתי ורסן? חוקים כל נטולת
 מנהיגה על קמו במפד״ל וחשובות לות
 כדי בורג, יוסף הד״ר זו, מיפלגה של

ה סיעת המיפלגה. ראשות מכס להפילו
 סיעות שתי של איחוד שהיא התחדשות,

התח המרכזית, והסיעה הצעירים קטנות,
ותמורה. ליכוד סיעת עם בורג להפלת בורה
 שר־החינוך של בראשותו הצעירים, גם

 של ותמורה ליכוד וגם המר, זבולון
מט עיקר כי טוענים, אבו־חצירא אהרון

 שיני שונאים הם בורג. דווקא אינו רתם
 המפד״ל של החזק האיש את תהומית אה

 נצר ״שרגא מכנים אותו בן־נתן, רפאל
 של אמונו איש הוא בן־נתן המפד״ל.״ של

 יהיה לא לבורג כי הטוענים ויש בורג,
 בן־ על־ידי ייתמך לא הוא אם כוח כל

הצליח מיתת, גדל איש בן־נתן, נתן.

 רודפים האנונימיים מיבתבים ך•
 תפוצתם כאשר זה, את זה במפד״ל 1 י

 כי טען, הראשון המיכתב והולכת. גדלה
 נולד המפד״ל מראשי אחד של בכורו בנו

 אותו של נישואיו אחרי חודשים ארבעה
 מנהיג באיזה יודעים במפד״ל הכל מנהיג.
 מאחרי עמד מי מנחשים והכל מדובר
 פעילי כל אל שהגיע המיכתב משלוח

הארץ. ברחבי ועסקניו המפד״ל
 כי טוענים, מנהיג אותו של מקורביו

 המפד״ל, של החזק האיש של אנשיו
 בן־נתן, רפאל הפועל־המיזרחי, מזכ״ל

 השיטנה. מיכתב את ושלחו שחיברו הם
 המיכתב. על ידע כי מכחיש, עצמו בן־נתן
 בסיעתו דווקא אנשים, הרבה ״יש לדבריו

 יש בו. לפגוע המעוניינים מנהיג, אותו של
 אותו מופקד עליו במישרד אנשים גם

 לא אני בו. לפגוע המעוניינים מנהיג
 יודע שאני כמה ועד המיכתב את שלחתי

אותו.״ שלח לא מאנשי אחד אף
 האנשים אחד לבוא. אחרה לא התגובה

 סיעתו צמרת על הנמנה במפד״ל, החזקים
 רומן בניהול הואשם בורג, יוסף הד״ר של

ירו ליד מושב של רב אשת עם אהבים
 מי והיו כמובן, נשוי עסקן אותו שלים.

 היה בר, אחרת, פרשה לעסקן שהזכירו
הח הוא כאשר שנים, כמה לפני מעורב

 לאותו המתנגדים הצעירים פילגש. זיק
 מכחישים, בורג של למיפנה ולסיעת עסקן

 :מהם אחד אמר המיכתב. את כתבו הם כי
 דווקא רבים אוייבים יש עסקן ״לאותו

 שלחו הם כי להניח, יש בסיעה. אצלו
 האשד, של בעלה הרב, גם המיכתב״. את

 עסקן, אותו עם יחסים בקיום שהואשמה
 ״המתנגדים וטען: העסקן להגנת יצא

 עליו שמעלילים הם העסקן של הפוליטיים
זו.״ עלילה אשתי ועל

 מראשי אחד לבוא. אחרה לא התגובה
 היה חבר־כנסת, שאינו המפד״ל, צעירי

 הפעם השמועות. מערכת של הבא הקורבן
 באשתו, אלא בו האנונימי המיכתב פגע לא

 רבים. גברים עם ביחסים הואשמה והיא
 התגובה ואפילו מזעם רתחו הצעירים

מזעמם. הפחיתה לא שבאה החריפה
 כספית.״ ב״השתוללות הואשם בן־נתן

 שחובש מי כל לידי שהגיע אנונימי מיכתב
 בתל־אביב, הקסטל בבניין ראשו על כיפה

 והפועל- המפד״ל מישרדי נמצאים שם
 למעלה מוציא בן־נתן כי סיפר, המיזרחי,

ה להוצאותיו לחודש לירות אלף 50מ־
 ואף הפועל־המיזרחי חשבון על אישיות
 מכחיש בן־נתו צמוד. נהג־מונית מחזיק

 מוציא הוא אין לדבריו אלה. האשמות
ואין לחודש, לירות אלפים מעשרת יותר
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חצירא אכו שר־דתות
? הסיעה תיגדל בכמה

 והשפעה אירגוניות סמכויות בידיו לרכז
ה והוא במפד״ל, ביותר גדולה כספית

 הקלעים, מאחורי בחוטים המושך איש
 ההישרדות למילחמת הנוגע בכל בעיקר

ותמורה. וליכוד הצעירים נגד בורג של
למיס־ דרישת סביב עתה מתנהל המאבק

הבחי המפד״ל. לסניפי בחירות לקיים נר,
שמו לפני נערכו במפד״ל האחרונות רות
 אחר- שנים חמש .1972 בשנת שנים, נה
 נערכה לא אך בחירות, אמנם נערכו כך

 החליטו במפד״ל הסיעות כל התמודדות.
 על אחת רשימה תחת משותפת הליכה על
במפד״ל. הכוחות לחלוקת מוקדם הסכם פי

 לערוך ובן־נתן בורג דורשים עתה
 ייערכו ״אם המפד״ל. בסניפי בחירות
 שאנחנו להוכיח נוכל בסניפים, בחירות
 הצעירים טענות וכי במפד״ל רוב מהווים
פרו בחזקת הם שלנו, על עולה שכוחם
 האופוזיציה בן־נתן. אומר זולה,״ פגנדה

 לבחירות מוכנה שהיא טוענת במפד״ל
 שורות שיפתחו לאחר רק אבל בסניפים
להצ שנמנעים חדשים, לחברים המפד״ל

להצ רוצים שאינם משום זו לתנועה טרף
 אפשר כיום להפועל־המיזרחי. גם טרף

 הצטרפות על-ידי רק למפד״ל להצטרף
להפועל־המיזרחי.

דריש תתקבל שאם יודעת האופוזיציה
 בחירות ייערכו לא השורות, לפתיחת תה

 החברים שיתקבלו עד במפד״ל. פנימיות
 המועמדות חודשי ששת ויעברו החדשים

 זמן יעבור המיפלגה, מחוקת המתחייבים
 בפתח. תעמודנה לכנסת והבחירות רב,

 יכולה המפד״ל אין לכנסת בחירות לפני
פנימית. התמודדות לעצמה להרשות
 ותמורה ליכוד וסיעת הצעירים לדברי

 משום לסניפים, בבחירות רוצים הם אין
 השבוע אמר להפסיד. מה להם יש ששם

״בארב :האופוזיציה מסיעות חבר־כנסת
 שולטים אנחנו סניפים חמישה מתוך עה
 מה לנו יש למיפנה. שולטת אחד בסניף רק

להרוויח.״ רק יכול ולמיפנה להפסיד
 במפד״ל האופוזיציה מוכנה זאת לעומת
 המיס־ של העליונים למוסדות לבחירות

 שלה. והוועד־הפועל המרכז הוועידה, לגה,
בבחירות. למיפנה את יביסו הם לדעתם

 יחסי 1977 משנת ההסכם סי על
סיעת :כאלה הם במפד״ל הכוחות
 אחוז 30ב־ מחזיקה בורג הד״ר של למיפנה
ה לסיעת גם המפד״ל. במוסדות מהכוח

 1977נד בהסכם אולם אחוז, 30 התחדשות
 מיספר למרות הבכורה, למיפנה כי כתוב

 ההתחדשות של האחוזים 30 הזהה. האחוזים
 של בראשותו הצעירים, בין מתחלקים

הסיעה לבין אחוז 18 להם המר, זבולון


