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וה המוסדות כל למימון צינור־מעבר שהוא דת־ישראל,
האנטי־ציונית.) אגודת־ישראל של עסקנים
 משמשים כיחד האלה המישרדים שלושה כד
 (פשוטו ללא־ספוד מיליונים להעברת תעלה

 לידי אותם) לספור הצליח לא איש :כמשמעו
ועסקניה. סיעותיה המיפדגה,

 כד יחד. תמיד הולכים לא והפוליטיקה מופר ^
 ועדת־החוקה־חוק- יושב־ראש גלאם, דויד ח״כ אמר 1 1

 אבו־חצירא. אהרון של במישפטו ומישפט,
לדעת. צריך והוא ביחד. תמיד הולכים לא והנרצח הרוצח גם

 במקום ההליכה מסתיימת ביחד, הולכים הם כאשר
 ראש או שר אולי והופך בדרכו, ממשיך הרוצח הרצח.

 או האדמה, על מוטל נשאר הנרצח ואילו ועדה, של
מתחתיה.

שקיבלו ממי שוחד כספי קיבל גוטליב •טראל ן*
מישרד־הדתות. מטעם מוגדלות הקצבות

לכיסו? הכספים את גוטליב הכניס האם
השר? של לאיש-אמונו אותם מסר האם
השר? של פרטי לחשבון אותם הכניס זה האם
 אבו־ של לסיעתם חלקו או הכסף כל הגיע האם
במפד״ל? וגוטליב גלאס חצירא,
מישהם? של בכיסם דבוק נשאר הכסף מן חלק האם

יחד? כולם הוועדה? יו״ר השר? העד? משקר? מי
אחד? לא אף

 בהן אין אף פיקנטיות. שאלות הן אלה כד
רכה. חשיבות

 כך או כך יזכה. או ירשיע הוא יחליט. בית־המישפט
 עם־ישר־ של ההיסטוריה אבל אמצעי־התיקשורת. יחגגו

חו או שבועות כמה כעבור כולו העניין את תשכח אל
דשים.

 ושות׳ אבדחצירא מישפט של האמיתית החשיבות
שלו. אחר בצד טמונה

ו ברורה בצורה מתגלה הראשונה כפעם
 פועלת איד בית-המישפט, של באולמו מקיפה,
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היהודית, הדת מישרד לא מייטרד־הדתות. •ט
כולן. הדתות למען מישרד אלא רבים, שסבורים כפי

 השירותים במימון להשתתף הוא המישרד של תפקידו
 להם הנזקקים ישראל, אזרחי לכל המוענקים הדתיים

 הדת בין הפרדה במדינה שאין מאחר מאונם, או מרצון
והמדינה.
 וגם הקדוש־ברוך־הוא, מידי לא הכסף? בא מניין

 ״גוטליב״ (השם אוהבי־שמיים. דתיים, תורמים מידי לא
אלוהים״). ״אהבת זה: בדיוק פירושו

 כמדינת- משלפ-מסים כד מכיסנו. בא הכסף
 השרותים את מפרי-עמלו לממן נאלץ ישראל

 כמה מקדיש האתאיסטים גדוד גם הדתיים.
 הישיבות, לקיום שדו משעת־העבודה שניות

ה לחקירת המוסדות כתי־הכנסת, המיקוואות,
 שאינם ואותם הקיימים אותם — מורשה

קיימים.
זה? כספנו מתחלק איך
העניין. זהו
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ש האחרים, והעדים גוטליב ישראל •טל דבריו
' אוב קריטריונים אין כי מסתבר ויכוח, אין עליהם "

 כגון קריטריונים, שיש במידה הכסף. לחלוקת ייקטיביים
 ההסוואה לתיפארת קיימים הם לישיבה, ראשים כך־וכך
 מבקר־המדינה כללית, בהסכמה רשימות מזייפים בילבד.

העניין. נגמר ובזה טפדטפו, אומר
ה המיליונים מתחלקים זאת בכל איך אז
ץ אלה

ראש-העיריה הייתי אני :בקיצור גוטליב, מספר
 לשר־הדתות אמרתי ראש-העירייה. סגן או בני-ברק, של

 אני אלמונית. ולישיבה פלוני למוסד הכסף את לתת ן
שילם. והשר אמרתי,
 סיעתו חבר היה הוא זו? סמכות לגוטליב העניק מה

השר. של
המעו האנשים קיבלו ביותר, הרע במיקרה

 אייטי. שוחד — השר ועד מגוטדיב — רבים
 קופתה אד הבס,? הלך כיותר, הטוב במיקרה

־סיעה. שד החשאית
המשו לסיעתם ״סיעה״. זאת מה כאן להבין חשוב

 ״ליכוד סיעת — וגוטליב גלאס אבו־חצירא, של תפת
 ובין בינה המפרידה אידיאולוגיה, שום אין — ותמורה״

 אין המר. זבולון השר סיעת או בורג יוסף השר סיעת
 השקפות, אידיאולוגיה, בעלת להיות כלל מתיימרת היא

משלה. דיעות
 עסקנים כמה של פשוטה התאגדות זוהי

ה גם (ואולי האישי הקידום למען מיקצועיים
כוזזי-ביזה. של ברית האישית), התעשרות

 ימי- של בשדות־הקרב שפשטו חבורות כאותן חבורה
ומגפיים. טבעות מהן ובזזו הגוויות את שהפשיטו הביניים,

 יצחק הקודם, מנהיגה בגב סכין תקעה זו חבורה
 מישרד־ על השתלטה היא בשיטתו. וממשיכה רפאל,

 עליה, המקובלים למוסדות כספיו את מעבירה הדתות,
אל ביותר) הטוב במיקרה (שוב: חוזר הכסף מן וחלק

ת! חשוב מה גוטליב: מ א ב
 את לממן כדי והבלתי־מבוקרת, החשאית הסיעה, קופת

ראשיה. פעילות ואת פעילותה
 רחבי בכד כמובן, קרה, בבני־כרק שקרה מה
 פרי הממלכתי, מייטרד־הדתות כספי הארץ.
 של לעסקניה הגיעו האזרחים, כד שד עמלם
״ל. במסד סיעה

 ? במיקרה במישרד־הדתות זו סיעה זכתה אם ר*
 ל־ המפד״ל הצטרפה כאשר ■שלא. בוודאי 11

 מיש• כשלושה זכתה היא הנוכחית, גועדיציה
 העיקריות סיעותיה שלוש בין •חולקו הם רדים.

המטרה. אותה לשם ובולם —
 ב־ זכתה — בורג יוסף של זו — העיקרית הסיעה

וסי השד ליקירי אדירים כספים המחלק מישרד־חפנים,
מקו מועצה כל אפרסק. בפרשת התגלתה השיטה עתו.
 משכו־ למימון חיוניים כספים לקבל הרוצה בארץ, מית

כס סיבובית במיומה להעביר חייבת ופעולותיה, רותיה
 מקומיים מוסדות — אותם קובע שהשר למוסדות פים

ופיקטיביים. קיימים ולא־מקומיים,
 במישרד-החינוך־והתר- זכתה המר זבולון של הסיעה

 מוסדות מממן זה מישרד לו. שני שאין בור־שומן בות,
 שבו הדתי, ״הממלכתי״ החינוך זרם את ובעיקר רבים,

המפד״ל. של עסקנים מאות פרנסתם את בכבוד מוצאים
אגו של העצמאי״ ל״חינוך מועבר הכסף מן (חלק
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 אל יוצאת בורג יוסף של נפשו כי נודע •טעתו ף*
האו לתיאטרון אחראי היה הוא שר־החוץ. תפקיד *

נשי עם הלצות החליף העולם, גדולי עם נפגש טונומיה,
 היתד■ המישרה התפטר, דיין משה שפות. בשש אים

בה. חשק בורג פנויה,
 מישרד־החוץ לו. הניחו לא וסיעתו מיפלגתו אבל

 שגרירויות כמה זולת לחלק, מה לו אין ריק. כלי הוא
 מעסקני״ אלפים מקיים מישרד־הפנים ואילו עלובות.

המיפלגה.
סמו בישראל מפרנסים כמה יודע איש אין

 המפד״ל. שולחן על בעקיפין או במישרין כים
רבבה. על סיספרם עולה מתונה, הערכה דפי

 המיזרחי, הפועל הסוכנות, הממשלה, פקידי של רבבה
המקומ הרבנויות הראשית, הרבנות המיפלגה, מוסדות

עוד. ומה הישיבות, הדתי, החינוך הדתיות, המועצות יות,
 תלוי קיומו עצם כי יודע הזאת הרבבה מן אחד כל

 השלל. בחלוקת להשתתף המפד״ל של כוחה בהמשך
 אינו אסון שום המיפלגה. של העצומה היציבות מכאן
 בני־ שכיריה, הם בוחריה בבחירות. לה לקרות יכול

 ובין זו רבבה בין ישיר קשר יש וידידיהם. מישפחותיהם
 אלף 15כ־ וביניהם האחרונות, בבחירות בוחריה 160,787
תפילין. מניחים שאינם ערביים, בוחרים

 גם קואליציה, בכל שותפה המפד״ל תהיה כך משום
חוש ראשיה אין כך ומשום חזיר. בראשה יעמוד אם

״שורשים״. ואנשי דרוקמן של פרישתם מפני שים
 באוצר הם המפד״ל של האמתיים השוריטים

המדינה.

למפד״ל. בקללה ולסיים כאן, לעצור כולתי ן*
 הגוברת השינאה מן להיבנות המבקשים דמגוגים,

זאת. לעשות יכולים הדתי, למימסד  כי להבין צריך !!אמת את שמחפש מי אך
 שאר ובין המפד״ל בין מהותי הבדל כל אין

ה המפד״ל (וגם החילוני המימסד מיפלגות
החילוני.) המימסד מן חלק כמוכן, היא, דתית
 ומישרד־החק־ מישרד־הדתות בין עקרוני *הבדל אין
 מישרד־ בין ומישרד־הבריאות, מישרד־הפנים בין לאות,

 אהרון בין מהותי הבדל אין ומישרד־הביטחון. החינוך
עובדים. ושיכון אפרסק בין ידלין, ואשר אבו־חצירא

מכ הם יוצא־מדהבלל, בלי מישרדי־הממשלה, כל
 משלם־המיסים האזרח של מכיסו כספים להעברת שירים

 קטן, או גדול להיות יכול הזרם מיפלגות. של לכיסיהן
דאגה. אל מגיע. משהו אך עקיף. או ישיר

הבחירות, למחרת ממשלתית, קואליציה מוקמת כאשר
 שווה כמה היטב יודעים במקח־ומימכר המשתתפים כל
 כמה באמצעותו, לחלק אפשר כסף כמה מישרד, כל

 ב־ האסימונים הם אלה בעזרתו. לפרנס אפשר עסקנים
ה ד ח א אלא אינו הזה האדיר הזרם וכלמישחק-הפוקר.

הגדוד. הים אל המגיעים נחלים,
 באופן מחלקים שם הציונית. ההסתדרות נחל יש
 תמורת כביכול למיפלגות, כספים חשאי) (אך רישמי

 נוספים כספים נפרדות. מגביות לערוך שלא הסכמתן
 מיפ־ סניפים אלא שאינם ל״מוסדות״, בעקיפין, מחולקים
 כמובן, משולבים, מיפלגות-המימסד כל ועסקני לגתיים.
וטובות־הנאה. כמקבליטמשכורות הסוכנות במנגנון

 ומעבירה עסקנים, של אדיר צבא מקיימת ההסתדרות
 לכל הנחרצת ההתנגדות העיקריות. למיפלגותיה כספים
 על לשמור הצורך מן נובעת הבריאות מימלוך של נסיון

אלה. צינורות
המקומ והמועצות העיריות את כך על מוסיפים אם

 מוסדות ושאר הגדולים הכלכליים הקונצרנים את יות,
כימעט־מלאה. תמונה מתקבלת — שונים מסוגים

 ו■ מעיינות על-ידי המנוקז נון! של תמונה
 הים אל כולם המובילים ונהרות, ונחליט יובלים
הולכים הנהלים כד מיפדגות־המימסד. — הגדול
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