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נח■1ווח3 האתון
 וה־ אגודת־ישראל וסיעות הליכוד
מפד״ל.
 יעלה כמה היום להעריך קשה

 העשוקה. לקופת־המדינה זה הסכם
בחי מתוך — עתה כבר ברור אך
ההס סעיפי כל של שיטחית נה
שמנ — המביש הקואליציוני כם
 מיליארדי לדתיים שילם בגין חם

 להרכיב הסכמתם תמורת שקלים
הקואליציו ההסכם עלות ממשלה.

הביט מתקציב בהרבה גדולה ני
המכוו ההדלפה המדינה. של חון
 כאילו ממשלתיים, חוגים של נת

לי מיליארד 12 רק יעלה ההסכם
מגוחכת. רות,

זבות
וטו

 סעיפים 95 ,המוגה הסכם, ף*
 סעיפי־מישנה, מאות וכמה ■■

מבי וגזירות הוצאות־ענק הובלעו
 ומתת־הסעי־ מהסעיפים חלק שות.
 אמצעי- על־ידי פורסם כבר פים

 כאן מתפרסמים אחרים התקשורת,
 מהווים מהסעיפים חלק לראשונה.

הוח שעליו אמיתי לתוכן רמז רק
 ולהמעיט לנסות כדי בעל־פה, לט

הציבורית. הסערה מעוצמת
 זיכיון ינתן לאגודת־ישראל י•

מסח דתית רדיו תחנת להפעיל
הוא זה זיכיון של פירושו רית•

לאגודה. לירות מיליוני של הכנסה
 מיפעל כל ההסכם, על־פי •

 בעתיד שייבנה חדש תעשייתי
ניכ סכומים להשקיע חייב יהיה
 חילול־שבוב שימנע בציוד רים

 לא כזה ציוד יתקין שלא מיפעל
ו ממשלתית הטבה לשום ייזכה

 הנוחות ההלוואות את ממנ״ו ישללו
 אך תמריצי־הייצוא. ואת לתעשייה

 נשכחו. לא הקיימים המיפעלים גם
 עבו־ אסורה הקיים, החוק פי על

 כל מייוחד. בהיתר אלא דת־שבת
 למים־ כה עד שניתנו ההיתרים

 כל מחדש. ייבדקו חיוניים עלים
 ועדה לעבור יצטרך שיינתן היתר

 יהיה שבה ומחמירה, מייוחדת
 לאגודת־ישר־ זכוודוטו בעל נציג
 רק השבת היתרי את שתיתן אל,

 העונש במינם. מייוחדים' במיקרים
 חוק־שמי- הפרת על בחוק הקבוע

 ניכרת, במידה יוגדל רת־השבת
 עתה שעד אלה נגד שוט וישמש

אותו. הפרו
 לטוס תוכל לא אל־על חברת #
ה עובדי כששבתו בשבת. יותר

 בת שביתה כשנתיים, לפני חברה,
 ראשי־הליכוד נזעקו ימים, ארבעה

 הנורא הגנאי בשם אותם וכינו
״מחב — הליכוד במילון ביותר
 אל־על חברת של השבתתה לים.״

שהחב פירושה, ובחגים בשבתות
 במשך סגורה למעשה, תהיה, רה

על־פי שנה. מדי וחצי חודשיים

ה הפסדי יהיו ראשונית, הערכה
דו מיליוני 50כ־ הישירים חברה

שהת כפי אל־על, גרעון לרים.
בשלו נסוך החברה, במאזן פרסם

 הצפוי מההפסד דולר מיליון שה
הקואליציוני. ההסכם בעיקבות לה

בשב תושבת על אל־ רק לא 0
תפ ההסכם, פי על ובחגים• תות

 חילול־שבת למניעת הממשלה על
ית אם בן־גוריון. בנמל־התעופה

 או יתמעטו בהסכם, זה סעיף ממש
 לארץ הטיסות כל לחלוטין יבוטלו
ש כדי ובחגים. בשבתות וממנה
 קואליציה, להרכיב יהיה אפשר
 בסיכסוך להסתכן הממשלה מוכנה

 המגיעות חברות־התעופה כל עם
הבינ אירגוןהתעופה ועם ללוד

לאומי.
 הקיים, הסטטוס־קוו על־פי •
ובח בשבתות נמל־אשדוד סגור
 אגודת־ וקיבלה דרשה עתה גים.

 נמלי־ שגם חתומה, הבטחה ישראל
 בשבת. סגורים יהיו ואילת חיפה

 האווירי רק לא הימי, הקשר גם
 בשבת מנותק יהיה ישראל, של

ובחג.
 לדאוג התחייבה הממשלה •

 חילול־הש־ של הדרגתי לצימצום
 לביטולו עד בחברת־החשנזל, בת

 את כלל לציין צורך אין לגמרי.
 והמשקיות הביטחוניות הסכנות

זו. הבטחה מאחרי העומדות
להעביר התחייבה הממשלה +

בגין
מחיר כל משלם

שנק מה נגד הופנה כעס
 קצי- הביטחוני.״ ״ההסכם רא

 צ־י ודתיים, חילוניים ;ילואים,
 אריק בין ההסכם נגד להפגין

 שקיבל אגודת־ישראל, ובין ן
 מג־ ראש־הממשלה, של ברכתו

ה הסערה בעיקבות אך בגין.
 לחתום לא החליטו הם ידית,
 בהסכמה להסתפק אלא נייר,

 להדליק ניסה שרון למנית.
 להטעות כדי רימוני־עשן,

 את ולטשטש הרחב הציבור
ש — הוא שדווקא הקשה סם
ועיתו יחסי־ציבור אנשי יות

 של דמות עמל בדי לו בנו ן
של בחוזקו פוגע — ומצביא 1 4
 האתנן פשוטה. היא האמת ■

 הדת״ למיפלגות שניתן זחוני
:קובע

 ישרתו לא נשואות נשים
במילואים.
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 יקבלו בתשובה החוזרים •
שנים. לשלוש ממילואים פטור
בישי והמלמדים הלומדים ס
 צבאי. משירות פטורים יהיו בות

 שעד המלמלים, על היא התוספת
בשירות. חייבים היו כה

ל שירות־לאומי יתקיים לא י•
דתיות. בנות

 האדיר הכספי ?ל"הנזק נוסף
 שונים, ולמוסדות לצה״ל שייגרם

 ה־ ביטול (בעיקבות כבתי־חולים
 במערך והפגיעה שרות־הלאומי),

 שרון הצליחו צה״ל, של המיבצעי
 להגביר אגודת־ישראל וסרסורי

החי את להסית בעם, הפרוד את
רג וללבות הדתיים, נגד לוניים

שמש מי כל של התמרמרות שות
ויו בצבא, שנים שלוש במשך רת
 מילואים. ימי 40ל־ שנה מדי צא

 הסכם שיביא מזה גדול נזק אך .
בעש טמון אגודת־ישראל—שרון
בין הכלכלי ההסכם סעיפי רות

המר
האחרון ברגע סחיטה




