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החינוך מישרד

 למפד״ל הסוכנות של היחידה מתה
בתק בגלוי המופיעות נוספות, הקצבות

ל״י. מיליון 15 — הסוכנות ציב
 עסקים
אדידי־היקף

 נוספים לתקציבים המפד״ל זוכה ן ף•
 בסוכנות. להתיישבות המחלקה מטעם

 הקיבוצים 15ל־ כספים מזרימה זו מחלקה
 עסקים — המפד״ל של המושבים 64ו־

 ה־ של המושבים קרן מאזן :אדירי־היקף
 יש למושבים ל״י. מיליון 15 הוא מפד״ל

 ב־ מסתכמים שמאזניהם אירגוני־קניות,
 מיס־ יש לאירגוני־הקניות ל״י. מיליון 400

הלאה. וכן הלאה וכן שונים. איזוריים עלים
 הסוכנות של — הגלוייה — תרומתה

 המפד״ל חברי 700 של בהעסקתם מסתכמת
 לכוחה בהתאם במישרדיה, שונים בג׳ובים

בבחירות. המפד״ל של
 כספיו את המזרים נום,? מקור
ההסתד הוא הזה הפיננסי לנילוס

ל״י. מיליון 39 — הציונית רות

המיליוגים
זורמים

 וההס־ הסוכנות אחרי לאה. ^
 תורו מניע הציונית, תדרות \ \

לנדס. החינוך מישרד של
הע בתי־הספר תלמידי את מממן הוא
 הוא חינוך־חובה. במסגרת הדתיים. ממיים
 בשם גוף יש למפד״ל — ישיבות גם מממן
 נאמדים שנכסיו עקיבא, בני ישיבות מרכז
מוס 36 יש זה למרכז ל״י. מיליון במאה
תלמידים. 7,000כ־ לומדים בהם דות,

 הוא מוכן, מאליו כתור, הבא
ב למפד״ל השייך — הדתות מישדד
ורהפטיג. זרח השר אמצעות

 החינוך צרכי את מממן הדתות מישרד
מישרד־החינוך. ע״י מכוסים שאינם הדתי

 2.5 — דתיים למיבנים :קלילה דוגמה
ל״י. מיליון

 — הרבנות את גם מממן הדתות מישרד
עצום. ותהציבים מישרית מקור

כס זורמים ממנו נוסך, שיכר
 המיסהר מישרד הוא למפד״ל, פים

והתעשייה.
 מיפטלי בשם חברה יש זה למישרד

 הקימה זו וחברה בישראל, ופיתוח תעשייה
 בשותפות — תעשייה מיפעלי של שורה

המפד״ל. של הכלכליים המוסדות מרכז עם
 יו״ר הוא המוסדות במרכז החזק האיש
 למיפ־ מסיעת מלמד אברהם ח״כ ההנהלה,

נה.
 המפד״ל, מרכז הוא המרכז יו״ר אולם
ורהפטיג. מסיעת גואלמן, אליעזר
 שלה האינטרסים על סיעה כל מגינה כך,

 הסתדרות עם יחד המוסדות מרכז זה. בגוף
במניו מחזיקים המזרחי, והפועל המזרחי

בנקים. שגי של תיהם
 שמאזנו המאוחד, המזרחי בנק הוא האחד

 סניפים 42 ולו ל״י, מיליון 800ל־ מגיע
 של המנהלים מועצת יו״ר עובדים. ומאות
 בורג, יוסף ד״ר שר־הפנים, הוא הבנק
 שניהם — חזני מיכאל השר הוא וסגנו

למיפנה. מסיעת
 שהיקף אדנים, בנק הוא השני הבנק

המנה מועצת יו״ר ל״י. מיליון 100 מאזנו
 התחלקו כך, רפאל. יצחק — שלו לים

בבנקים. בשליטה הסיעות
 מ־ לאחרונה קיבלו אגב, הבנקים, שני

נמו בריבית ל״י מיליון 20כ־ בנק-ישראל
נפתח. שיבר עוד כסובסידיה. ביותר, כה

 הבנייה בחברת גם שולט המוסדות מרכז.
 ל״י מיליון 30 עסקיה שהיקף משהב,
 — ייגר יצחק הוא משהב מנהל לשנה.

רפאל. מסיעת
השיכון מישרד מתקציבי ניזונה משהב

 מקרקעי-ישראל. ממינהל קרקעות ומקבלת
 הבנייה לחברות קרקעות חלוקת על־ידי

כס המדינה למעשה מעניקה המפלגתיות,
שיבר. עוד למפלגות. פים

ם מי סל  מו
המפד״ל למען

 הוא נוסף ממשלתי מימון קור **
 נם הנמצא — מישרד־הפנים מ

המפד״ל. כשדיטת הוא
 27 הוא המישרד של הישיר תקציבו

 המממן זה הוא אולם — בלבד ל״י מיליון
 ל״י מיליון 155 המקומיות: הרשויות את

 לתקציב מיליון 52 ועוד שוטף, לתקציב
פיתוח.

 הפנים, מישרד בלחץ :נוספת דוגמה
ל כספים המקומיות הרשויות מעבירות

 הדתיות. המועצות הקרוי אדיר מכשיר
 שהקימה גוף — הדתיות המועצות חבר

 המעסיקות מועצות, 176 מונה — המפד״ל
 המועצה תקציב איש. 1,430 מלא בשכר
 7.2 הוא לדוגמה, תל־אביב של הדתית
ל״י. מיליון

 הסתעפויות — דתית מועצה לכל :הלאה
ל כפופה למשל, החברה־קדישא, רבות:
 הגדולה החברה־קדישא הדתית. מועצה
 על־ מנוהלת — תל־אביב של — ביותר

 ממנהליו אחד גם שהוא — לסלוי יעקב ידי
המזרחי. בנק של הבכירים

 של הדתית למועצה נוספת: הסתעפות
 התומך תורה, עזרת הקרוי גוף תל־אביב

 ומשפחותיהם. רבנים 200ב־ מלא באופן
זה. גוף של גם היו״ר הוא לסלוי

היתר, בין אחראיות, הדתיות המועצות
 על- הממומנים — בתי-הכנסת אלפי על
הדתיות. והמועצות הדתות מישרד ידי

 של נוסף עצמאי סספים מקור
הכל ההסתדרות היא המפד״ל

לית.

מאורגנים המפד״ל מחברי אחוז 95כ־
 חברים היתר, המזרחי. הפועל בהסתדרות

במזרחי.
 — מקצועי אירגון הוא המזרחי הפועל
 אלף כמאה — חבריו להסתדרות. המסופח

 חברי יתר כמו מס־חבר, משלמים — איש
 קופת- של חלקה את מנכה זו ההסתדרות.

 בדרך המועברת — הסכום יתרת חולים.
 גם ניתנת — הוועד־הפועל לתקציב כלל

למפד״ל.
ץ ^ ח - ל
להסדר ^

 הן שנה, כל זה, ממקור הכנסות ך*
 בהכנסה השליטה ל״י. מיליון כשלושה 1 1
 בראשות — המיסים מחלקת בידי היא זו

 בן־נתן, רפאל המפד״ל, של החזק האיש
חן־ציון. אליהו וסגנו,
 — למיפנה לסיעת עתה שייכים אלו שני
 עם להסדר הלוחצים מראשי היו הם אולם
להסתכסך. אסור בעסקים, רפאל. סיעת

 — המיסים מחלקת של נוסף כוח מקור
 ליש־ ממנגנון חלק שהוא גובי״המס, מנגנון

 נפרד אך — ההסתדרות של כת־המס
המפד״ל. למרות וכפוף

 הפזעל־המזרחי חברי אלף 100 הלאה:
 ההכנסות לקופת־פנסיה. חודש כל משלמים

 המם־ של לקופות־הגמל אלו, מתשלומים
לשנה. ל״י מיליון 120כ־ הן — ד״ל

 הוא זה מסכום 150/0ו לחוק, בהתאם
שלי — הקופות שיקול־דעת לפי לשימוש

לשנה. נוספים מיליון 18ב־ חופשית טה
 באיגרות־חוב מחציתה מושקעת היתרה,

ה של באיגרות־חוב ומחציתה האוצר* של
הסתדרות.

 הסדר, קיים להסתדרות המפד״ל בין
 תושקע — ההסתדרותית המחצית לפיו

 מקור והרי המפד״ל. במיפעלי בעיקר
)26 בעמוד (המשך

נוי______________________


