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 המפד״ל על הגולל ניסתם בתל־אביב,
ההיסטורית.
 בן־מאיר, יהודה לבימה כשעלה

 את וקרא המר, זבולון של שותפו־לדרו
 באותו שהתקיימו הבחירות תוצאות

 הנוכחים לכל ברור היה ארוך, יום
סו איברה לאומית הדתית שהמיפלגה

הח נבחריה המתונה. דרכה את פית
 הצעירים סיעת אנשי כולם דשים,
 וסיעת סיעת־המרכו את הביסו ומצ״ד,

 המפד״ל את חיסלו ובכך למיפנה,
המתונה.
 המדיני המזכיר יהלום, שאול

 וניצח כן־נתן רפאל עם שהתמודד
 תושב הצעירים, סיעת איש הוא אותו,

 אבטבי, אליעזר נץ. שבשומרון, אלקנה
 איש המיזרחי, הפועל כמזכ״ל שנבחר

 ב־ שהניס המר וזבולון נץ. המושבים,
 משה הרב למיפנה. איש את קולות 200

 את אחר אחד מכל יותר סימל סלומון,
 שעות ימינה. המפד׳׳ל של הליכתה
 לפני המר התחייב לכן קודם ספורות

בדרכה. ללכת מצ״ר סיעת
 המתונה, ההיסטורית, המפד׳׳ל

 בשותפות שנים במשך קשורה שהיתר,
 המערך. עם הדוקה וכלכלית היסטורית

 לטובת לצמיתות זו שותפות נטשה
 וגוש־ מיפלגות־הימין הקיצוני, הקו

אמונים.
 המיפלגה. על השתלטה מצ״ד סיעת

 ישלטו האשכנזים, גוש־אמונים, ראשי
שיו לאומית, הדתית במיפלגה מעתה

מיזרחיים. הם מבוחריה אחוז 60מ־ תר
 המתונים, מאנשי-המפר״ל רבים

 לילה באותו טענו למיפנה, סיעת אנשי
 המפר״ל, את תקופה. סיימה המפד״ל כי
ץ היום למקד אפשר אמרו, הם הת נ

 מיפלגה זוהי כיום חרות. לבין חייה
סבס ״חבורת על־ידי הנשלטת ניצית,
 סרוגות. כיפות חובשים ראשיה טיה",

 כשהציציות תנ״כיים סנדלים נעולים
בחוץ. מתנופפות

ב הראשון הסיבוב תוצאות כשנודעו
 מחליפו יהיה מי השאלה על הצבעה

 בי התברר הנצחי, בורג הדוקטור של
 סיבוב־ לערוך תצטרך הוועידה
 שני בץ ולהכריע שני, הצבעות

 וזבולון סלומון משה הרב מועמדים:
 באחד מצ׳׳ד סיעת התכנסה אז המר.

בבניין. החדרים

 חיים חבר־הכנסת הסיעה, ראשי
 חברי נריח, צבי הרב פורת, חנן דרוקמן,

 — גוש״אמונים של התנחלויות
 מחתרת־הטרור שפוט גם נראה ביניהם

 לפני לסכם ביקשו — נתנזון נתן
הסיעה. עמדת את השניה ההצבעה
 הוא נכח. לא שפירא יוסקה השר

הת הצירים אחד בבית־החולים. שכב
היו הליברלית שבמיפלגה ואמר בדח

 להביאו כדי אמבולנס לו שולחים
 מישהו שולחים שהיו ״או להצבעה.

 התבדח החמצן," מצינורות אותו לנתק
אחר. ציר

 הציע הדיון, את שפתח דרוקמן,
 ביקש הוא המועמדים. את להזמץ
מוכ יהיו המתמודדים שבו מצב, ליצור
 הבטחות מצ״ד לסיעת להבטיח רחים
גוש־אמונים. ברוח

 המועמדים הצליחה. מצ״ד סיעת
מו היו המצ״ד, קולות את שביקשו

הבטיחו. ואף כנים.
 למיפנה, איש היה שהופיע הראשון

 סלומון, משה הרב בורג, של מקורבו
 לחדר- כשנכנס מישרד-הדתות. מנכ״ל

 ״הנה, המר: מאנשי• איזד אמר הסיעה,
 ויהיה עורו את יהפוך הוא עכשיו

 שהוא יודעים כאן כולם גץ. פיתאום
יוגה:"

 בהצ־ הרצאתו את התחיל סלומון
יא שאנשי־מצ״ד ביקש הוא טדקות.

 ששלח פי על אף ציוני, שהוא לו מינו
 אגודת־ של העצמאי לחינוך ילדיו את

 הממלכתי לבית־הספר ולא ישראל,
 הביא ציוני, להיותו כסיוע הדתי.

 ערב החרדי, המחנה עיתון את סלומון
 מודפס סלומון, סיפר העיתון, שבת.

 רק ומחולק החמישי, ביום בררך־כלל
את הקדימו הפעם השישי. ביום

ולהכ אותו לתקוף כדי ביום, הוצאתו
שמו. את פיש

סלו של העצמית השפלתו גם אך
 עזרת לא זר״ עיתון על שהסתמך מון,

 לקלפי להכניס העדיפה מצ״ד סיעת
 זבולון כתוב היה שעליו הפתק את

המר.
 מצ״ד לחברי המר הזכיר בהופעתו

ליד שעמדו הראשונים בין היותו את

 שאל. מתי," ״עד גוש־אמונים. ובתוך
 תה- בעד הצבעתי על אותי -תענישו

ליך־השלום?״
 ביקש הוא נחרץ. היה פורת חנן
״הש עתיד לגבי התחייבות מהמר

 והכריז למלכודת, ניכנס המר טחים".
 בעד אצביע לא ״אני במבט-לעתיד כי

לקו התחייב הוא ישובים." עקירת

הר החלטות פי על ולהליכה קיצוני,
הראשית. בנות

 בחירת כי טוענים במפד״ל חברים
 לגרוע- גרוע בץ בחירה היתה המר

 מי היו אומדים, בסיעתו, גם יותר.
 המר, בחירוק־שיניים, עבות שהצביעו

 אדם הוא .״לסבסטיה ״חוזר אומרים, הם
 כחבר- בחירתו־בעתיד למען עת. לכל

דיעותיו את לשנות מוכן יהיה כנסת

 במפד״ל, אומרים היום, נוספת. פעם
 הימני הקו דרישות לכל המר ייכנע

הקיצוני.
 כי בעבר טען שפירא יוסקה השר

 שלפני המפד״ל בין להשוות נסיון כל
 הוא היום של המפד״ל לבין '67

 טוען החדשה, בספד״ל בסיסית. טעות
 שלמות אנשי הם אחוז 80 שפירא,
טרי פשרה לכל המתנגדים הארץ,

טוריאלית.
 שאקי חי אבנר חבר־הנכסת גם

 הקרוב הפרופסור״למישפטים, הפתיע.
 בסיבוב־ קיבל כד,נא, למאיר בדיעותיו
 פחות קולות 100 רק הראשון הבחירות
 הוכיח הספרדי שאקי המר. מזבולץ

 את שהקצינה בלבד זו לא שהמפד״ל
 זר אינו העדתיות שרגל אלא דיעותיה,

להרימו. מתכוונת והיא לה,
 של כמחליפו המר זבולון בחירת

 פרטית בעיה אינה אלה, בנסיבות בורג.
 אחרי לאומית. בעיה זוהי המפד״ל. של

 פרס ששימעון בלבד זה לא הרוטאציה.
המ כראש״הממשלה, מקומו את יפנה
 סביב במיעוט עצמו את ימצא גם ערך

שולחן־הממשלה.
מערך. בגוש יתמכו שרים וחצי 11

 חצי-השר הליכוד. בגוש שרים וחצי 13
 הקשור נושא בכל הורביץ. יגאל הוא

הימין. למחנה יצטרף בהתנחלויות
 ממשלת־האחדות־הלאו״ כשהוקמה

 לשון־המאז־ את בורג השר היווה מית,
 (שביניהם הליכוד שרי 12 בין ניים

 גוש־ איש שפירא, יוסקה גם נכלל
 למפד״ל) עכשיו השייך ומצ״ד, אמונים

 עזר (וביניהם שרי־המערך 12 לבץ
 את לבורג זכרו במערך וייצמן).

ההיסטורית. השותפות
 את המערך ימצא ימים, חודש בעוד

 יתחזק מחנה־הימין במיעוט. עצמו
 זבולץ של קולו נוסף, בקול אוטומטית

 לתכתיבים בגלוי עכשיו הכפוף המר,
 סיעת באמצעות גוש־אמוגים. של

במיפלגתו. מצ״ד
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המערך

 את בעל־פה יודעים הקסטל עובדי
 אדום דויד מגן של מיספר־הטלפון

בתל־אביב.
 והתכתבויות. דואר אוהב הוא אין

 בטלפון עניינים סוגר הוא בדרך־כלל
 בלי זז אינו לעולם עיניים. בארבע או

תחת נושא הוא שאותו הנצחי. התיק

 כתובות, רשימות, בתיק בית־השחי.
 למיפ־ סיעת חברי של מיספרי־טלפון

 הבטחות, צריך, שהוא אנשים ועוד נה.
המפד״ל. של שונות וחוקות הסכמים
 שגי התורני. עולמו גם נמצא בתיק
 ספר — תורה של מעיינה ספרים.

חומשי־תורה, חמשת על בפירושים הדן

 החגים מינהגי ובו התודעה, וספר
השונים.

 לשלוף לעיתים נוהג הוא בפגישות
ממנו. ולצטט הספרים אחד את

שעבר, בשבוע ב״גני־התערוכה",

 עדיין הוא כי להוכיח בן־נתן גיסה
במיפלגה. הקובע

 לאולם הצירים כל כשהתכנסו
ההצ תוצאות את לשמוע כדי הגדול,
 המזכ״ל הסכים לא השונות, בעות

יב שלא עד לאולם. להיכנס המורח
ראוי. תפקיד לו טיחו

 ראשי יצטרכו הקרובים בשבועות
 האיש את ולפצות לנסות המפד״ל

 אומרים כן, לא שאם המורח. החזק
 בלתי־ מאבקים ־ ינהל הוא במפר״ל,
 את יתיש הוא כאופוזיציה. פוסקים

 שבכוח אומרים ויש מבפנים. המיפלגה
להצליח. גם יכול הוא לו• נותר שעוד

על עבי צלפי. אנעלד. דדנידע כתבה:


