
גדו סכומי־כסף דתיים למוסדות
 אך כמה, נקבע לא (בהסכם לים

 בכמה שמדובר ציינו דתיים חוגים
ש כדי לירות), מיליוני עשרות

 טכנולוגיים אמצעים יפתחו אלה
 בתחום השבת לשמירת מודרניים

והכלל. הפרט
 שכל התחייבה הממשלה י•

בי הממשלתיים, הרפואה מוסדות
 ו־ הממשלתיים בתי־החולים ניהם

ממ לתמיכה הזוכים בתי־החולים
 בארץ בית־חולים (ואין שלתית

 ישמרו זו), בקטגוריה נכלל שלא
 כוהנים. ודיני הכשרות השבת, על
מימו על הדתיים יעמדו אכן אם
 סכנה קיימת זו, החלטה של שה

לחיי־אדם. ממשית

 ישיבה
לאומית

 חדש פולס־שבר קבע ׳ליל
המקו הרבנים מאות לכל

 כבר והמפד״ל האגודה חוגי מיים.
 את להשוות היא שהכוונה הודיעו

ל המקומיים הרבנים משכורות
ב מרצים של ולהטבות משכורות

החל של פירושה אוניברסיטות.
מיל עשרות של הוצאה זו: טה

בשנה. לירות יוני
 וה־ החינוכיות הישיבות כל !•

אר כמוסדות יוכרו מיקצועיות
 של פירושה תקציביהם. לגבי ציים

 הודיעו כבר שלגביה — זו החלטה
ש והמפד״ל אגודת־ישראל ראשי

שיבוצ הראשונות בין תהיה היא
 מיליוני מאות של הוצאה — עו

בשנה. לירות
ב החמורים הסעיפים אחד #
לישי ההקצבה סעיף הוא יותר
 לפעול התחייבה הממשלה בות.

לישי ההקצבה להשוואת בהדרגה
 להשכלה המוסדות של לזו בות

 למוסדות ההקצבה שיטת גבוהה.
 פועלת ולישיבות גבוהה להשכלה

 על מצהירה אוניברסיטה כל כך:
 בה הלומדים התלמידים מיספר

ה כפולת שהיא הקצבה ומקבלת
התל במיספר עליו שהוחלט סכום

 20 הישיבות קיבלו כה עד מידים.
שקיב מהתקציב אברך לכל אחוז

 סטודנט. כל על האוניברסיטה לה
 לסטודנט שההוצאות הראתה בדיקה
 לבו־ מההוצאות בהרבה גדולות
מעב יש באוניברסיטות ישיבה.

 לבנות יש עזרי־לימוד, יש דות,
 סיפ־ לכונן ויש ומיתקנים בניינים

 כספיות הוצאות — כלליות ריות
בהן. צורך אין שלישיבות

 תוכפל ההסכם חתימת עם מיד
הש חצי ותוך לישיבות, ההקצבה

 כל ללא תושווה, היא הקרובה נה
האוניברסיטות. של לזו הצדקה,
יו הרבה יהיה הישיבות רווח

 להשכלה המוסדות גדול. תר
 מיספר את מנפחים אינם גבוהה

 רא־ אצלהם. הלומדים הסטודנטים
 אגו־ של אלה בעיקר שי־הישיבות,

 מיס- בניפוח מומחים דת־ישראל,
 נלקחים שמות בהם. הלומדים פרי

 אליהם ומודבקים הטלפון מספר
 ישיבות פיקטיביים. מיספרי־זהות

דרי שולחות כלל קיימות שאינן
ה ברשימת המלוות כספיות, שות

 סיפרי מתוך שלקוחה בהן לומדים
תושבים. מירשם־ה

 הסכום הגדלת שעם ספק אין
תל כל עבור ישיבה כל שתקבל

 הפיתוי. גם יגדל בה הלומד מיד
 אוהד או חבר למצוא יהיה קשה

יו לא ששמו אגודודישראל של
הי תלמידי מרשימות באחת פיע

 ישתדלו ראשי־האגודה שיבות•
ל מקופת־המדינה משכורת לתת

ש המצביעים 72,312מ־ אחד כל
 למיס־ האחרונות בבחירות הצביעו

ההצ עבור להם ולשלם זו, לגה
בעה.
בהס זה מסעיף שיפסידו מי י•

 ישיבות־ יהיו הקואליציוני כם
שתל למפד״ל, המקורבות ההסדר
 גם אולם בצד,״ל. משרתים מידיהן

 הסדר נמצא אלה ישיבות לגבי
 עבור ייבנו דירות 500 מתאים.

ישי תלמידי מבני זוגות־צעירים
 הדירות של מיעוטן אלה. בות

 רבועים מטרים 78 של בגודל יהיה
רבו מטרים 112 של בגודל ורובן
 כזו דירה של הממוצע מחירה עים•

כשמונה כיום הוא החופשי בשוק

 בהסכם זה סעיף לירות. מיליון
מיל ארבעה המיסים למשלם יעלה
 תוכר לכך בנוסף לירות. יארד

המר הישיבה הרב, מרכז ישיבת
כישי ישיבות־ההסדר, של כזית

 ההטבות לכל ותזכה לאומית בה
 מתוארה המתחייבות וההקצבות

החדש.
 להקציב מתחייבת הממשלה

הדרושים הסכומים כל את

 קשה לשורשים. השיבה לעידוד
 הדתיות המיפלגות שראשי להניח

 מעורפל סעיף לתרגם יצליחו לא
 של רבים למיליונים בהסכם זה

לירות.
 אגודת־ישר־ קיצוני אפילו י•

 במיש־ ולפגוע לנסות העזו לא אל
חוש הם גם בשבת. הכדורגל חקי
 החריפה הציבורית מהתגובה שים

כזו. פגיעה לגרור היתד, שעלולה

 אדם יוכל לא ההסכם, על־פי אולם
 דתי שהוא מהעובדה להיפגע דתי
 האישיות, הספורט תחרויות בכל

ש פעם בכל האבקות. או בריצה
להש רוצה שהוא יצהיר מישהו

ב הנערכת ספורט בתחרות תתף
 כן לעשות יכול אינו אך שבת,
 יהיה שבת, שומר שהוא משום
התחרות. את לבטל צורך
ה־ של בני-עקיבא תנועת י•

שפירא
ויעיל זזז־ש סיגנוון

 מה נשכרת היא אף יצאה מפד״ל
 מסעיג אחד הקואליציוני. הסכם

 תמס שהממשלה קובע, ההסכם
 חדשי סניפים של הקמתם את
התנועה. של

יה! לא בתשובה החוזרים •
 בד,סב להם הנוגע מהסעיף רק

 ה הכלכלי בהסכם גם הביטחוני.
 לכ ייזכו הם לטובה. מוזכרים
 זוכי שלהם וההטבות ההקלות

 עיירות־הפי תושבי החוק על־פי
 ברחבי יתגוררו הם אם גם תוח,

 תל־אבינ בצפון או שבירושלים
 בתשוב החוזרים של אלמנותיהם

 בתאונות־עבו שייפגעו אותם וכן
 הממשל התמיכה למלוא ייזכו דה

תית.
 מתגוררי שבה שכונה בכל •

 במיקר מדובר ואין — דתיים גם
 ע אלא דתיות, שכונות על זה

 שמח מובהקות, חילוניות שכונות
 יוקב — דתיים גם בהן גוררים

 אול דתיים. וגני־ילדים בתי-ספר
 אח גם לדאוג יש הדתיים לילדים

 ל שהם כדי הלימודים. שעות רי
 החילו השכונה בני עם יתערבו

 1 ״מישחקיות גם להם יבנו ניים
הקודש.״ טהרת על סיפריות

 הצעירי לזוגות רק לא !•
 דו* ישיבות־ההסדר בני מקרב

 מסעי! אחד הקואליציוני. ההסכם
 תקי שהממשלה קובע, זה הסכם

 נ דתיים לזוגות־צעירים שיכונים
 הדירו מיספר הגדולות. ערים

 הסכו לא וכן בהסכם, נקבע לא
אלה. לדירות שיוקצב

 ש הגדולות הבעיות אחת !•
 דו בעיית היא תנועת־המושבים

 נת? ותיק מושב כל ההמשך.
 ו המושב, בני בעזיבת יום מדי

 מ! קרקעות אין שלמושב משום
 כז השני, לדור להקציב פיקות

 לפחו יחידוודמשק. עליו שייבנו
 נפתו הדתיים המושבים לגבי

 הקואליציה ההסכם עם הבעיה
 לדאו התחייבה הממשלה החדש.

 יק: הדתיים המושבים שבני לכך
 משל חשבון על יחידות־משק לו

המיסים.
 דו* בארץ לדתיים רק לא י•

 המי! ראשי הקואליציוני. ההסכם
 הי וקיבלו תבעו הדתיות לגות

 דולרי מיליוני של צבות־ענק
בתפוצה דתיים בתי־ספר לבניית

 במי מרגיזים סעיפים שלושה
 ההסכו סעיפי בין מוצנעים חד

 אי אלה סעיפים של מימושם
 נ מקומם הוא אך בכסף, עולה
במדינה. חופש שוחר אזרח

 שכשנז קובע, הראשון הסעיף
 י או ארכיאולוגית חפירה, שית

 החפיו ובמהלך בנייה, מטרות
 מיי להפסיקה יש קבר, מתגלה

 היח לכך יגיע כאשר רק ולחדשה
 כ לשם שתוקם מיוחדת, מוועדה

הראשיים. הרבנים מאחד או
 היד לעניין נוגע השני הסעיף

 ז של קיומה עצם עה־בציבור.
 ביו על־ידי הוכר ידועה־בציבור

 בעני שהתייצב המישפט־העליון,
 להביסו והצליח הרבנים נגד זה

 ביו ושל הציבור של גבם מאחרי
 יו! שלא ההסכם, קובע המישפט

הידועה,־בציבו זכויות מעגל חב
 המג מתחייבת השלישי בסעיף

 לחדר־המיטו להיכנס גם שלה
 ז החוגים במיצוות אזרחיה, של

 לבג התחייבה הממשלה דתיים.
 המע הסטודנטים מעונות את

בים.
 התחילו הסחטנות מסע את

 שלב אגודת־ישראל. תמיד, כמו
 1 הבקיאים פרוש, ומנחם לורנץ

 עזו קיבלו הפוליטית, סחטנות
 שפיר אברהם החדש מהח״כ

 שהצל׳ אבריו, רמ״ח בכל סוחר
 ש המיסחר כישרון את ליישם

 למיפלגו ולהביא במשא־ומתן,
 בעו חלמה. לא שעליהם הישגים

 הי מהמפד״ל בורג יוסף ד״ר
 הפול זכויותיו בהבטחת עסוק
 זב ניסח החדשה, בממשלה טיות

 הכלכליו הדרישות את המר לון
 י להחזיר והצליח המפד״ל, של

 1 שאבדה מההשפעה קצת עצמו
 יש| בני המיפלגה, צעירי בקרב

בני־עקיבא. וחברי בות־ההסדר
 להיו בגין מנחם של רצונו

 הסחטנ׳ על הקל ראש־ממשלה
01 ינאי יוסי העבודה. את




