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

 מיני כל לי הוסיפו הם ״עכשיו דמת.
 בריינר קודם.״ היו שלא אחרות קטגוריות

ש בתקציב טעות נפלה כי מכחיש ברד
הכין.

 אלף 11 של העצום, ההפרש כי נראה
 מוסבר לפתע, שצצו נוספים, בני-ישיבות

בעל־מצ־ אלמוני פקיד על־ידי יותר טוב

 תל־ :והמינהלה המערבת * הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
צ3/4 טל. ,3 גורדון רחוב אביב,  :מברקים מען . 136 תא־דואר .03צ־32צ6/

 יוסי ■המערבת: ראש . אכנרי אורי הראשי: .העורר י ״עולמסרס״
 . ישראלי ענת ביתוג: עורבת יי שנון יוסי עורד־תבנית: . ינאי
 אברהם :המינהלה ראש . רזין וגילה צפריר ציון :מערכת צלמי
 הזה״ ״העולם :המו״ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון
 בן־ רחוב תל־אביב, בע״מ, החדש״ כ״הדפוס מודפס . כע״מ

בע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות: . בע״מ ״גד״ הפצה . אביגדור

7־ *7
עי כמה מלאים האחרונים בימים

 המתרחש על סנסציוניים בגילויים תונים
 פעו־ על מספרים הם במישרד־הדתוח.

 על ו״כוללים״, ישיבות של לות־מירמה
 על־פי המדינה מקופת סכומי-עתק תשלום

חלו על תלמידים, של מזוייפות רשימות
 של לבני־חסותו נדיבה ביד כספים קת

השר.
 אלה ידיעות כי לנחש קשה היה לא
 מישרד- את שפקד המשבר רקע על באו

 אבו־ אהרון השר הדיח כאשר הדתות,
 ה־ במפד״ל, לסיעה שותפו את חצירא
ליפל. ישראל מגכ״ל
 אחד מכנה היה האלה הידיעות לכל

 הזה. בהעולם מזמן פורסמו הן משותף:
שנתיים. לפני דיוק: ליתר

 )1929( הזה העולם פירסם 1978 גלוני
גונ ״כך הכותרת תחת כתבת־גילויים

 כל את הכילה היא אלוהים.״ בשם גים
ה״חדשים״. הגילויים
 כין הזה״, ״העולם אז כתב
:השאר
 מיש- של קצין־התקציבים הכין כאשר

 את ברייטברד, (״אלי״) אליהו רד־הדתות,
נתו פי על קבע, הוא המישרד תקציב

 של השונות מהמחלקות בידיו שהיו נים
 1978—1979 הכספים בשנת כי המישרד,

 בישיבות בני־ישיבות אלף 35כ־ ילמדו
הארץ. ברחבי השונות

 לשם ביותר משמעותי הוא זה מיספר
 המדינה מישרד־הדתות. תקציב הכנה

 עבור קבוע שנתי סכום ישיבה לכל משלמת
 מיס- על־פי אצלה. הלומד בן־ישיבה כל
 המדינה קובעת בישיבות, הלומדים פר

לימו עבור משלם־המיסים ישלם כמה
בני־הישיבות. של דיהם

 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
גי ומישרד־הדתות התקציב, אישור מיום

הלומ במיספר ״טעות״ נפלה כי לפתע לה
 לבקש בבואו המישרד, טוען עתה דים.

 אלף, 46 הוא המיספר כי נוסף, תקציב
 40—30כ־ המדינה מקופת דורש והוא

נוספים. מיליונים

 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,
 מימ־ את להגיש פקיד אותו אמור קרובים

 היועץ- יחליט ואז ברק, לפרופסור צאיו
ה בין הבאים. צעדיו יהיו מה המישפטי

 כדי למישטרה החומר הגשת אפשרויות:
פלילית. בחקירה שתפתח

ת שתי רו קי  ח
ת ^ לו בי ק מ

ישי ראשי מצליחים כיצד להבין כדי
 יש להם, מגיעים שאינם כספים לקבל בות

 20כ־ בארץ. הישיבות מערך את להכיר
 סוגי בארבעה לומדים תלמידי־ישיבה אלף

 ומיק- תיכוניות קטנות, גדולות, ישיבות:
 הישיבה מקבלת תלמיד כל עבור צועיות.

ההו סך-כל לשנה. לירות 3000 של סך
 כ- הוא אלה תלמידי-ישיבות עבור צאה

לירות. מיליוני 60
 של כולל :לשניים מתחלקים ה״כוללים״

 בכוללים שלם. יום של וכולל חצי־יום,
 אברכים, 3200כ־ לומדים חצי־יום של

 המדינה משלמת מהם אחד כל ועבור
 יום של בכוללים לשנה. לירות 2000 סך

 כל ועבור בני-כולל, 5000כ־ לומדים שלם
 לירות. 4000 המדינה משלמת מהם אחד

 היא בכולל הלומדים עבור ההוצאה סך־כל
בשנה. לירות מיליוני 27.5כ־

 במיס*. 2000 ההסדר, ישיבות בגי עבור
סך- אחד. כל לירות 5000 מקבלים פר,

 מישרד כל של כזו היא שלנו התקציבית
 הוא אפריל,״ עד מאפריל אחר, ממשלתי

בספ 1ל- הקובע היום את ״קבענו אומר,
 לנו להגיש הייבים הישיבות ראשי טמבר.

 יום, באותו בהן שלמדו אלה של רשימות
 מקבלים הם היום באותו המיספר ועל־פי

רא כי מתברר אך השנתי.״ התקציב את
 הם יום באותו מתחכמים. הישיבות שי

 נוספים, אנשים שלהם לישיבות מצרפים
 ״יש בדרך־כלל. בישיבות לומדים שאינם

 בן־הישיבה, לומד יום שבאותו מיקרים
 שכבר שלו, והסבא שלו האבא גם אבל
 באים הם לעיתים בישיבה, לומדים אינם
 כתלמידים, ונרשמים לשעדדשעתיים אליה
 הוא גדול, בן הישיבה לתלמיד יש ואם

אותו.״ גם מוסיף
 הישיבות שמקבלות לסכומים נוסף

 סכומים הישיבות מקבלות גולגולת, לפי
גול לפי גם־כן הלאומי, מהביטוח נוספים
 שם על ניתנים אופנם הסכומים גולת.

 הצ׳ק. את מקבלת הישיבה אבל המבוטח,
 בין הישיבות ראשי עורכים אלה על נוסף

ישי כמה של כאירגונים ובין פרטי באופן
 בחוץ- בעיקר מסעי־התרמות, יחד, בות

״מס במישרד־הדתות נקראים אלה לארץ.
 את גובה שהישיבה אחרי תשנור״. עו

 מן והן ממישרד־הדתות הן הסכומים,
 לכל נותנת היא ומהשנור, הלאומי הביטוח

 1500כ־ של סכום אמיתי תלמידי־ישיבה
דמי־מחייה. לחודש לירות

 הלירות מיליוני 110 של התקציב מלבד
 נוספים מיליונים 40 עד 30ב* יגדל אשר

תל 500כ־ מתפרנסים הקרובים, בחודשים
 מתקציב קטנים במקומות ישיבות מידי

 שדרות באופקים, בעיירות הדתית. המועצה
 הדתית המועצה אותם מממנת ודימנוה,

ממישרד־ בא זה מסכום שליש המקומית.

גיח בדקוורפתע
עונים, ■3שאד
״ם1חיל!1 נשיס

ברשימת נמצאים
בחווי־הישעות

הוצאו ועבורם

המדינה מעונת

 התייחסו לבר? *:רגוע ריערז״תדתית
 סיעוד •רוזי־ם. נעיזור ליעיבית נע־קר

 לגבי רשמת עתי. דוקר לנקר־הסד־נה
 מיזוו* תלגיוי־יסיביח על רעיסות גיסות
ן על וי רתקירות. עתי אולם ד.־*ז. ו ו  - וי

רו וזו וזפיעססי  סנקר• מיערר עתה עיו
 ן3 ואץ בלבד בקבילות דזזיעה. ידמה ד

ל יגדע סב על הק-רתו י
צי לתנין כדי  ישיבות ראשי בצל־תים ני
ע לתם, גביעים ?*•נס נספים לקבל  להכיר י

 חל• נ־ססססג בארץ. ד,׳עינית געיד את
 יעי* סוגי נארנעה לוגדים םידי-יעינה

 וריקצו• תינמיות קסנית. גדולות. בית:
י עביר עיות.  היעיסז סקבלת חלסיד נ

 התוצאת סך־נל לענה. לירות 1000 על פד
 פיל• 60נ־ הוא איד, חיסיד-יעינית עבור
לירות. יוגי

 סל נולל לעניים: כתהלקים זז-נילליב*
 גניללים עלם. יום על ו!ילל וצי-יום

ס. ג.נ00נ־ לוכדים רצי־יום על  אניני
 סך רסדינת בעיסת סתם ארד נל וזניר

 עלם יום עי בניילים יענר״ לירות 2 000
 אהד נל תביר נניינילל. 5300נ־ לורדים

סך־נל לידות. 4.0*0 הסועד. סעיסת דתם

: ביל• 5 ■גניו״: עליהן הפומן ערסנע כך ס ׳•ישיבות ג  על יועצו גס לסהמין. נעיי
ד. על עסע לא ננ*ו. דויד עד־הדתות. ליוויו י;ני נ

ק  על רסביפי ד,סנקר נ* יודע אורנס כנסו בליענח יעינות דאעי ביקרן השנת י
 אבל בניוון. ..חוקר6יולי שרצון דריעדד. גניו ירא.-ומנו1אנו־,ח אד,רון ייי־הדתות

ד הסכום — ר לדיברי עביר ועיבה עסקבלת מסו  וג* אתד בכולי דק כנפו.רדונ
ר------| —|------------------- פ ס ------ — אנעיד על קסן פ

ממישודהדתות אלמוני בקיד
ל ........—י אנררצירא בן-יסיכת. ן
. בל הקבל הנוסף. התקציב יאוער זום  ... י

 קירות 3,000 בבקיס לירות 5000 דגילה
לראד.

ט הביא נ ש י מ ה ד ע ו י ו1ז1 ,ו מ

התנכלות מפני הגנה לו הבטיח

גונבים כד
על זוז, י68לםי הגיע היא ני הזת הפוחז

הקו נענת־הנספיס שריו הסיספדים ם׳
 מיג* נל לי דופיפו דב ..עכשיו דרת.

 אילם קידם.' היו עלא אחרות קסגודיות
ת גפלת ני סנת־ע ביייעניד  גת־,צינ מו

עהנין•
אלף 11 על דווים. דד,פרע ני ניאת

 רוסני לפיזע. 'שווי גוססים בני־יעינדת
 בזל־סוסון איגדג* פקיד על־ידי יותר סיב

 זי- אשר גילדים עןילד. כסיערד־הדתות,
היוזץ־תניע• אל *־חס ומיהר אותו. עשו

ו יהיו גת דגיקפטי די ץ דנאים מ ה נ
 נוי לסיעסיו, החוסר •הנעת אפשרויות:

פלילים ירה בתק תגזסזח
ת שת♦ רו קי  ח

̂____מקב לות2^
י .־ ך* כ  רבקי־הסרינה לריערד 5;*." נ
 נ־ ביעינית גאלת רעיסור. ניפוה על *■

קז על הניסנאיס בעוד היפה, איזיר ס

)ולוחי□ נש□

 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, יומט לומדים שכולם ישיבות,
 לישיבות.״ ףבס עבורם לשלם

 העוסק כברייטברד, שאדם ~*'קשה"להניח
 טעות יעשה תקציבים, בהכנת שנים מזה
מיל שלו למישרד שתעלה אומללה, כה

 חשבים או קציני־תקציבים רבים. כה יונים
 בדרך- מנסים ממשלתיים מישרדים של

 שלהם, ההוצאות בתצפית להגזים כלל
 כסף יישאר שלא במצב יועמדו שלא כדי

 של הכספים ועדת מסויימים. לפרוייקטים
לחי מזמנה ניכר חלק מקדישה הכנסת

אלה. ״ניפוחים״ אחר פוש
כתב באוזני השבוע טען עצמו ברייטברד

 אשר גילויים שגילה במישרד־הדתות, פון
 היועץ״ אל איתם ושמיהר אותו, זיעזעו

ברק. אהרון הפרופסור המישפטי-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 עיסו לקח
 השמות שליד תעודות־הזהות מיספרי את

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

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

שמות גם תעודות־הזהות מיספרי ליד פיעו

♦
לי מיליוני 10 ההסדר ישיבות לבני הכל
 כל עבור מקבלים דומה וסכום רות

כשמדו בעלי־תשובה, של בישיבות ראש
 חילוניים- עירוניים צעירים באותם בר

 ש־ מברוקלין, שבאו כאלה או לשעבר,
 הדת עתה היא אצלם החדשה האופנה

 של ההקצבה םך-כל לישיבה. נרשמו והם
 היא ההוזרים־בתשובה כעור מישרדיהדתות

בשנה. לירות מיליוני 5
 בליש־ ישיבות ראשי ביקרו השבוע רק

 וטענו אבו־הצירא, אהרון שר־הדתות כת
 ישיבה שמקבלת הנמוך הסכום על נגדו

 הבטיח אבו־חצירא בן־ישיבה. כל עבור
 תקבל הנוסף, התקציב יאושר אם כי להם

 במקום לירות 5000 רגילה ישיבה כל
לראש. לירות 3000

להג נוספות דרכים על יודע שאול ■הרב
שהשגה ״למרות הישיבות. תקציבי דלת

 המועצה מן באים ושני־שלישים הדתות,
המקומית.

 לפני שלנו מהכתבה קטעים כאן עד
• שנתיים.
 אז, נזעקת העיתונות כל היתד, אילו

 ניתן שהיה יתכן עתה, מזדעקת שהיא כפי
והמירמה. הזיוף פעולות את אז להפסיק
 פעולה. בלי מאז חלפו שנתיים אולם

 שמסע-השוד כלל ברור זה אין עתה וגם
ש אברכים לטובת קופת־המדינה, נגד

 או בצה״ל, משרתים אינם מהם רבים
 המפד״ל, של מיפלגתיים מוסדות לטובת
ייפסק.

ם ל עו ה ה 22403 הז


