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 דיר חזירי על גם לכן יצא הקצף הכנסיה.
רעפאת.

 אם לוותיקן, בפניה הנזירים איימו השבוע
 את לגדל הפנים משרד להם ירשה לא

 נרתעו לא המשרד פקידי בשקט. חזיריהם
 את מיד לחסל מהנזירים דרשו זה, מאיום

בכוח. יושמדו אחרת — חזיריהם
 ב״ להתערב מוסמך שאינו החוץ, משרד
 סתם. חזירות העניין בכל ראה זה, סיכסוך
עדי נקודות־חיכוך והותר די ישנן לדעתו,

 לגרום מבלי הקאתזלית, הכנסיה עם נות
 כמה בגלל וירושלים, רומא בין חדש ריב

חזירים.

צבא
המשתמטים

ב תלויים הדתיים בדתיים. תלויה מפא״י
 ובתמיכתם הישיבות בחורי של קולותיהם
מסתוב לכן הישיבות. ראשי של המוסרית

 בריאים בחורים 5000מ־ למעלה בארץ בים
 אינם הם בצה״ל. משרות הפטורים וחסונים,
 מאלו לא אף צבאית, חובה שום ממלאים

ה בגיל ח״כים או אקדמאים על המוטלות
גיוס.
 לכל כליל. הצבא מן משוחררים אינם הם
להת המחייבו יוצא־צבא, פינקס מהם אחד
חו ולקבל הגיוס בלישכת בשנה פעם ייצב
 שנה של לתקופה נידחה גיוסו כי תמת

 להבטיח שכדי יודעת, מפא״י כי נוספת.
 את תמיד להחזיק כדאי — התמורה את

 התמרדות וכל שנתי, בחסד תלוי השותף
זה. חסד לשלול עשויה הקו מן חריגה או

 ימים המקדישים הבחורים, אלפי לצד אך
ה מן מיפלם מצאו תורה, ללימוד ולילות

מ הנהנים משתמטים, מעט לא גם גיוס
תורה. בלימוד שיעסקו מבלי הדת חסינות

ישי כמעט אין משלם. העשיר האב
 עולה אינו הרישמי תלמידיה שמספר בה
 ישיבה בכל בפועל. בה הלומדים אלה על

מבק שאינם צעירים, עשרות כמה רשומים
 או פעם רק אליה הסרים או כלל בה רים

 את חובה. ידי לצאת כדי בשבוע פעמיים
 מדינתם, לבטחון חייבים שהם היפות השנים

ב בעסקנות החל — לעסקים מנצלים הם
 ב־ וכלה השונות, הדתיות במפלגות שכר

מיסחר.
 לתת הישיבות ראשי מסכימים מדוע

אחי תשובה אין כך על למשתמטים? חסות
 טובת־הנאה תמורת זאת עושים אחדים דה.

 המשתמט על־ידי הניתנת הישיבה, לקופת
 עושה הרוב העשיר. אביו על־ידי או עצמו
 עוד כל טענתם: אידיאולוגיים. מטעמים זאת

 אחת לשעה אפילו לישיבה, בחור קשור
ההת מן נשמתו את להציל חובה בשבוע,
בצבא. לו האורבת פקדות

 גם הישיבות ראשי מתעלמים זה לצורך
הלימו רמת ירדה מוסדות שבהרבה מכך,
 בחורים שעשרות העובדה מן כתוצאה דים

 ספסלי את לחבוש מוסיפים בלתי־מוכשרים
 עד לצבא. לצאת לא כדי רק בית־המדרש,

 עשרות שנה מדי יוצאים היו המדינה קום
 רגילים, לחיי־עבודה ישיבה מכל בחורים

כרב הישיבה בתוך מלגדול שנואשו אחרי
 המדינה קוט מאז מופלגים. וכלמדנים נים

 מפחד — זו טבעית נשירה הצטמצמה
הגיוס.

 פקד האחרונים בשבועות ועסקן. ספסר
 מסביב שנוצרה ההשתמטות ביצת את זעזוע

ספס בפרשת חקירתה כדי תוך לישיבות.
 בפרשה כי המשטרה גילתה גדולה, רות

 בתל־ ופועל החי צעיר, פעיל באופן מעורב
ב מוצב הוא רישמי שבאופן בעוד אביב,

 ירושלמית ישיבה של התלמידים כרטסת
 עלום־ מיכתב נתקבל אחר במיקרה גדולה.

 עסקן על שהצביע הבטחון, במשרד שם
 פעילותו עיקר אשר באגודת־ישראל, פעיל

 הינו רישמי באופן ואילו טבריה ליד מתרכזת
בירושלים. ישיבה תלמיד עדיין

 עוד בצירוף אלה, בולטים מיקרים שני
 משרד את אילצו יותר, קלים מיקרים כמה

 לראשי אך כלשהי. בפעולה לנקום הבטחון
 לנקוט שאסור היה ברור הבטחוני המנגנון

 בין היחסים את לזעזע העלול קיצוני, בקו
ב הסתפקו לכן הקואליציוניים. השותפים

שיח יעניקו שלא לישיבות, אזהרה משלוח
 זמנו כל את מבלה שאינו תלמיד לשום דור
 מחדש בדיקה גם החלה הישיבה. כותלי בין
 אם לברר מנת על המשוחררים, כל של
 שלא בשיחרור הזוכים כאלה ביניהם אין
ההסכם. לפי

 היו ולכאורה השבוע, רק החלה הבדיקה
מוד להיות צריכים משתמטים מאות כמה
ה בתום אם ספק אך מתוצאותיה. אגים

 אלה כל האימונים למחנה יישלחו ביקורת
מזמן. שם להשתפשף היד חייבים אשר
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