
במדינה
)24 מעמוד (המשך
 הגדה לתחום מחוץ הנמצאים סינים,

והרצועה.
 מילימטר להחזרת כלשהי הסכמה י•

 לריבונות והרצועה הגדה של אחד מרובע
 או ירדנית מצרית, — כלשהי ערבית

פלסטינית.
 משא־ומתן אף לנהל כלשהי נכונות •

הרחוק. או הקרוב בעתיד כך, על
 ה״אוטונומיה״ מעמד כי כלשהו רמז י•
וקבוע. סופי אינו
 השטחים, של בנציגות כלשהי הכרה •

״תושבים״. של מנציגות להבדיל
ההת את להפסיק כלשהי התחייבות >•

בשטחים. נחלות
 תוך הקובע. הוא האחרון הדבר כי יתכן

 הנחושה ממשלת־סיפוח, יכולה שנים חמש
 שכונות, וברצועה בגדה להקים בדעתה,
 אלפי מאות שיעתיקו ופרברים, עיירות

 ״הקו של אחד מצד יהודיות מישפחות
עוב קביעת אחרי השני. צידו אל הירוק״

היח ״טיב על הדיון אלה, מוגמרות דות
 האלמוניים ״הצדדים״ בין שיתנהל סים״
חסר־תכלית. יהיה

 בתוך :הפוכה ביכלל היא הכוונה ואולי
ממ תדרוש ה״אוטונומיה״ שנות חמש

ל לת ל ש א ר ש השט סיפוח על דיון י
לישראל. וסופי רישמי באופן האלה חים

 ניצחון היא ההחלטה כי כן, על ברור,
 מנחם של ביותר הנוקשה הקו של מוחלט

 עומדת, מילים 75 של מסך מאחרי ,בגין.
 בגין של הנחרצת החלטתו איתן, סלע כמו

 לנצח־נצחים והרצועה הגדה את להשאיר
אבותינו״. מ״נחלת כחלק ישראל, בידי

 היה מה בשביל אומללה. הכורה
 המחמירה כזאת, החלטה לקבל צורך ביכלל

ד לשפרו תחת המצב, את
 אין מצריים,—ישראל יחסי לגבי #

 המשא- לחידוש כלשהו פתח בהחלטה
 זוהי כי מייד מבין ערבי כל והמתן.
 שני את מוחלט באופן הנוגדת החלטה

נסי :אל־סאדאת אנוואר של תנאי־היסוד
 עצמית והגדרה הכבושים השטחים מכל גה

לפלסטינים.
 ארצות־הברית,—ישראל יחסי לגבי !•
 נענית אינה ההחלטה שיפור. כאן אין
 ארצות־הברית. של לדרישות־המינימום אף
 תשובות מתן של פורמלי אקט רק כאן יש
 זהו ביותר הטוב ובמיקרה שאלות, על

 תתנהל שבהם שבועות, כמה של רווח
עקרה. דיפלומטית״ ״פעילות

 אין הפנים־ישראליים, היחסים לגבי #
 כה עד שהאמין מי דבר. משנה ההחלטה

 לא לשלום, מיכשול הוא בגין מנחם כי
דעתו. את השבוע שינה

 ליחסים ההחלטה נוגעת היותר לכל
 היא עצמה. הממשלה בתוך הפנימיים
 את סביבו ללכד בגין למנחם איפשרה

אנוסים, של זו אומללה חבורה השרים. ■וב
 להתנגשות מוביל בגין כי עתה |־,יודעים
 יוזמתו ולקבורת ארצות־הברית עם זזיתית

 למען ידיהם את הרימו אל־סאדאת, טל
זה. נבוב !יטפוט

 בארץ היתד, אילו !הכאה. דמילחמה
 החלטה היתד, ומחודשת, חזקה זופוזיציה

 אולם לתקומה. מנוף לה משמשת ו
 ומגמגמת אומללה נשארה דפלגת־העבודה

 הצעה אף הגישה לא היא הנדון). ראה
 דרוש שהיה המינימום — אי־אימון הבעת

אלה. נסיבות
 ״לעקוף במאמץ המשיך פרם שימעון

 אותו האשים הוא בגין. מנחם את :ימין״
 למדינה להוביל עלולה זו שהחלטה כך

 המגוחכת ההאשמה אולי — לסטינית
 מליאת- באולם אי־פעם שנשמעה יותר

כנסת.
 הסיסמה על המיפלגה חזרה מזה חוץ

״פש־ שילטונה: בשנות לחלוטין נכשלה
 ושאר חוסיין, המלך עם טריטוריאלית״ ־,

הכלח. עליהן שאבד ׳סמות
 כמדינאי השבוע שנתגלה היחידי האדם
 שר- היה הנולד, את הרואה זראי,

 פסוק- את אמר הוא וייצמן. עזר ביטחון
 כפסוק־השנה להתגלות העלול טבוע,

:פסוק-הדור
הבאה.״ למילחמה הצבא את להכין ״אלו
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גילו פתע בדיקות־
י ערבים, שאלנ

וחילוניים נשים
כרשימת . נמצאים
ישיבות ־ה בחזרי
הוצאו ועבורם
לירות וני מילי
!מדינה 1 מקונת

שר ך* מיש של קצין־התקציבים הכין א
 ברייטברד, (״אלי״) אליהו רד־הדתות, *
נתו פי על קבע, הוא המישרד תקציב את
 של השונות מהמחלקות בידיו שהיו נים

 1978—1979 הכספים בשנת כי המישרד,
ה בישיבות בני־ישיבות אלף 35כ־ ילמדו
הארץ. ברחבי שונות

 הכנת לשם ביותר משמעותי זה מיספר
 משלמת המדינה מישרד־הדתות. תקציב

 בן־ כל עבור קבוע שנתי סכום ישיבה לכל
הלומ מיספר על-פי אצלה. שלומד ישיבה

 ישלם כמה המדינה קובעת בישיבות, דים
 בני־ של לימודיהם עבור משלם־המיסים

הישיבות.
 כמות המיספר את קיבלה הכספים ועדת
 של סכום למישרד־הדתות ואישרה שהוא,

הנו לשנת־הכספים לירות מיליוני 110
בבני-הישיבות. לתמיכה כחית,

ספורים חודשים אלא חלפו לא אולם

על זה, למיספר הגיע הוא כי הזה, העולם
הקו בשנת־הכספים שהיו המיספרים פי

 מיני כל לי הוסיפו הם ״עכשיו דמת.
 אולם קודם.״ היו שלא אחרות קטגוריות
 בתקציב טעות נפלה כי מכחיש ברייטברד

שהכין.
 אלף 11 של העצום, ההפרש כי נראה

 מוסבר לפתע, שצצו נוספים בני־ישיבות
 בעל־מצפון אלמוני פקיד על־ידי יותר טוב

 זי- אשר גילויים שגילה ממישרד־הדתות,
היועץ־המיש־ אל איתם ומיהר אותו, עזעו

ה בין הבאים. צעדיו יהיו מה המישפטי
 כדי למישטרה החומר הגשת : אפשרויות

פלילית. בחקירה שתפתח

ת שתי  חקירו
מקבילות

ד ד ך* ע בכ ד  מבקר־ד,מדינה למישרד נו
 ב־ בישיבות כאלה רשימות ניפוח על *

פקיד של המימצאים בעוד חיפה, איזור

 גילה ומישרד־הדתות התקציב, אישור מיום
 הלומדים. במיספר ״טעות״ נפלה כי לפתע
 תקציב לבקש בבואו המישרד, טוען עתה

 דורש והוא אלף, 46 הוא המיספר כי נוסף,
נו מיליונים 40—30כ־ המדינה מקופת
ספים.

 מחלקת על הממונה שאול, יעקב הרב
 פשוט כי טוען במישרד־הדתות, הישיבות

 ידע לא התקציבים ״קצין טעות. נפלה
 הגיש ולכן הישיבות, בני של המיספר מה

 שיש היא ״האמת אמר. מגוחך״, מיספר
 תלמידי אלף 46כ־ של רשימות אצלנו

 וצריך וליל, יומם לומדים שכולם ישיבות,
לישיבות.״ כסף עבורם לשלם

 העוסק כברייטברד, שאדם להניח קשה
 כה טעות יעשה תקציבים, בהכנת שנים מזה

 מיליונים שלו למישרד שתעלה אומללה,
 של חשבים או קציני־תקציבים רבים. כה

 בדרך־כלל מנסים ממשלתיים מישרדים
 שלא כדי שלהם, ההוצאות בתצפית להגזים
לפרו כסף יישאר שלא במצב יועמדו
ה של הכספים ועדת מסויימים. ייקטים

 לחיפוש מזמנה ניכר חלק מקדישה כנסת
אלה. ״ניסוחים״ אחר

כתב בפני השבוע טען עצמו ברייטברד

ברק. אהרון הפרופסור פטי־לממשלה
 דרישותיהן את הישיבות מגישות כאשר
ל מצרפות הן למישרד־הדתות, הכספיות

 או, התלמידים רשימת את הכספית דרישה
הישי ראשי של בסלנג מכונה שהיא כפי

מור הרשימות הראשים.״ ״מיספר בות:
 ובאחרונה הישיבה, תלמידי משמות כבות

 אותו שלהם. תעודות־הזהות ממיספרי גם
 היועץ־המישפטי־לממשלה אל שפנה פקיד
 והריץ לדוגמה, רשימות כמה עימו לקח
 השמות שליד תעודות־הזהות מיספרי את

מישרד־הפנים. של במחשב
 פלט המחשב מדהימה. היתה התוצאה

 תעודות־ מיספרי את תאמו שלא שמות
הו השאר בין הישיבות. שהגישו הזהות

 שמות גם תעודות־הזהות מיספרי ליד פיעו
 ושמות והגליל, המשולש מכפרי ערבים של
 יכולים, אינם אלה וגם אלה גם נשים. של

בישיבות. ללמוד בינתיים,
 לו שהגיש בחומר עיין ברק הפרופסור

 את שינסח האיש מן ביקש הוא הפקיד.
 החקירה את שישלים וכן בכתב מימצאיו

ה בימים מלאה. הגנה לו והבטיח שלו,
 מימי את להגיש יפקיד אותו אמור קרובים

היועץ- יחליט ואז ברק, לפרופסור צאיו

 התייחסו לברק שנמסרו מישרד־הדתות
 מישרד ירושלים. באיזור לישיבות בעיקר

 לגבי חשדות עתה חוקר מבקר־המדינה
 באיזור תלמידי־ישיבות של רשימות ניפוח
 היועץ־ של זו החקירות, שתי אולם חיפה.

 מבקר־ מישרד עתה שעורך וזו המישפטי
 זה ואין בלבד מקבילות בחיפה, המדינה

זה. של חקירתו על יודע
 ישיבות ראשי מצליחים כיצד להבין כדי
 להכיר יש להם, מגיעים שאינם כספים לקבל

 תל- 20,000כ־ בארץ. הישיבות מערך את
ישי סוגי בארבעה לומדים מידי-ישיבה

 ומיקצו־ תיכוניות קטנות, גדולות, בות:
 הישיבה מקבלת תלמיד כל עבור עיות.

 ההוצאה סך־כל לשנה. לירות 3,000 של סך
מיל 60כ־ הוא אלה תלמידי־ישיבות עבור

לירות. יוני
 של כולל :לשניים מתחלקים ה״כוללים״

 בכוללים שלם. יום של וכולל חצי־יום,
 אברכים, 3,200כ־ לומדים חצי־יום של

 סך המדינה משלמת מהם אחד כל ועבור
 שלם יום של בכוללים לשנה. לירות 2,000

 אחד כל ועבור בני־כולל, 5,300כ־ לומדים
סך־כל לירות. 4,000 המדינה משלמת מהם


