
 שאו לני מלמות שן־ הוב הטמין האםבמדינה
י בנח? הוא גם הופל שמא או - והישיבות האדמו״וים
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שביתות

 חוקרת המישטרה
צה״ר את

 הצבאי השכר מהו לברר כדי
 המישטרה המעילה

פרטיים כלשים
 כמה מזה תיאמן: שלא עובדה זוהי

 חוקרים המישטרה מעסיקה שנים
 גובה על מידע להשיג כדי פרטיים,

 המידע בצה״ל. אנשי־הקבע של שכרם
 האוצר עם להתחשבן כדי להם נחוץ

 על־פי לשוטרים, המגיע את ולדרוש
 לפני שקבעה — הממשלה החלטות

 לשכר יוצמד השוטרים שכר כי שנים
 שהושג הסיכום למרות הקבע. אנשי

 המידע את נידב לא מעולם צה׳׳ל אז,
מרצונו.

מידן: רות מדווחת
 את אומנם, סיימו, השוטרים נשות
 שהושגו, ההסכמים בעיקבות השביתה,

ירוד. נותר רוחן מצב אך
הש מרחב במישטרת קצין־חקירות

 באחת הוחש אוליאל, אברהם פלה,
 בית־החולים אל באמבולנס השבתות

 נזרקה כדורגל מישחק במהלך קפלן.
 בעינו. קשה ופגעה הצופים מיציע אבן

 את להקריב הסכים אוליאל השוטר
 הכדורגל, במיגרש ולעבוד שלו השבת

 כקצין־חקי־ ,למשכורתו להוסיף כדי
שקלים. 45 עוד רות,

 החליט השוטרים נשות אירגון ועד
גדול צבאי באוהל התיישבו הן לשבות.

בירושלים. ראש־הממשלה מישרד מול
 אותן, אהבו אמצעי־התיקשורת

 רעב מהשובתות שתיים כאשר בעיקר
 ״באותו לחדר־מיון. באלונקות הובלו
 יו״ר שלומי, בתיה מספרת ערב,״
 הטלוויזיה בתוכנית ״רואיינתי הוועד,

 על שמעה האומה כל ואז חדש, ערב
 הקשיבו כולם לא אבל בריאותי.

 שמשכורותיהם הנחרצות, לדרישותינו
 למש־ יושוו והסוהרים השוטרים של

 אנשי של שירותם ותנאי בורותיהם
 בהחלטת שנקבע כפי צבא״הקבע,

ממשלה.״
 לארבעה אם היא ,52 שלומי, בתיה

 שנה 30 זה משרת יוסף, בעלה, ילדים.
 בשרשרת מעשנת היא במישטרה.

 וחודרות. כחולות עיניים בזוג ומביטה
 עליה אומרות כריזמה,״ מלאת ״אשה

חברותיה.
 יושבת שביתה, של חודש אחרי

 לטרנזיט ומחכה החבילות על בתיה
הבי אותה לאסוף ־שיבוא המישטרתי

 כותרת: מציצה מעיתון־הערב תה.
להת איים קראוס המישטרה ״מפכ״ל

הועלו.״ השוטרים משכורות פטר.
 על עבדו אומרת, היא לבושה״ ״אוי

 לכאן באות היו אילו חזק. כולנו
 היינו לא השוטרים, מנשות עשירית

 ומותשת. עייפה אני מתקפלות. עכשיו
 מאוכזבת אני נשים. חמש נשארנו

בבית. שנשארו מחברותיי
 שגיאה. עשה המישטרה ״מפכ״ל

לפוצץ ולהתפטר, לקום צריך היה הוא
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 כל ואז הביתה, וללכת המשא־ומתן את
 ביחד הולכים היו במדינה השוטרים

איתו."
 שהאוהל לפני והבוץ. הסול
 מונולוג, עוד משמיעה בתיה מתפרק,

 חודש ״ישבנו יורד: שהמסך לפני רגע
 שרים כאן חלפו יום מידי באוהל. ימים

 עם להזדהות באו מעטים וחברי־כנסת.
 ישבנו זמן כמה לפני שלנו. המאבק

 ח״כים להחתים בנסיון במיזנון־הכנסת,
לי התיישב ומי במאבקנו. לתמיכה

איתן.' רפאל רק דינו?
 איש כי איתן אמר הדו־שיח במהלך

 בשלושה פעם הביתה מגיע צבא-הקבע
 לילד״ כל בבית נמצא ושוטר שבועות,

 ואיתן טעותו, על אותו העמידה בתיה
 נהרגו שוטרים ״כמה להתעקש: המשיך

צה״לי' חללי לעומת לכם,
 אותנו הכנסת ״אתה ענתה: בתיה

 כבד מחיר שילמנו אנחנו בלבנון, לבוץ
צור." באסון

 של הדרך בריאות, לי ״שתהיו רפול:
לי.' נראית לא שלכן המאבק

 כועסות. אך השביתה, מן קמות ח
 שנעלמה. ההסתדרות על כועסות
 מזכירה, חדר, אומנם, להן, סיפקו
 להן העמידו וגם הוצאות, וכיסוי טלפון

 נעשה הכל אך חשבונם. על עורכת־דין
 שקלים 3 גובה והוועד במחתרת,

 הוצאותיה לכיסוי שוטר, מכל לחודש
עורכת־הדין. של

 ועדת־ הוא האמיתי הסיפור שם
הח על־פי הוקמה, 1979ב־ המעקב.

שתפ מעקב, ועדת הממשלה, לטת

 בשכר השינויים אחרי לעקוב קידה
 לשכר ולהשוותם צבא־הקבע, אנשי

השוטרים.
 אבינרי, גד שלושה: חברים בוועדה

 יו״ר שהוא מישרד־המישטרה, מנכ״ל
נציגי פלטו, ואילן שחל ויורם הוועדה,

האוצר. .
 הוועדה במישטרה, בכירים לדיברי

 בה עושים האוצר אנשי מתפקדת, אינה
 הולך השוטרים ושכר שלהם, כבתוך

ומידרדר.
 על כבד צל בעבר הטיל בית־דין

 מה בין וההשוואה הוועדה, עבודת
 במישט־ שנעשה בצה״ל׳למה שנעשה

בולט. חוסר־שיוויון מוכיחה רה
 בסך חד־פעמי מענק חולק בצה״ל

 קיבלו. לא השוטרים — שקלים 800
 עם שקלים 150 בסך מענק ניתן בצה״ל
 זה מענק גם — הלימודים שנת תחילת

 קיבלו אנשי-הקבע לשוטרים. ניתן לא
 — שקלים 300 בסך חנוכה דמי

אגורה. ראו לא השוטרים
 להעביר שלא אינטרס יש לצה״ל
 מחשש טבלות־השכר, את למישטרה

פני הוראות לכן, יש, להם. יקצצו פן
 הטבלות, את להעביר שלא בצבא, מיות

 בלשים להפעיל נאלצת והמישטרה
 כל ועם מידע, פירורי להשיג כדי

לוועדה. השוטרים רצים פירור
 הפעם שגם בטוחות השוטרים נשות

 יקויימו לא הפעם שגם עליהם, עבדו
 שכר יושווה לא הפעם שגם ההסכמים,
אנשי־הקבע. לשכר השוטרים

 הרב מחנה בין החרדית מילחמה ך•*
 הלובאוויצ׳ער של לחסידיו ש״ך 1 1

 העיתונים לכל האחרון בשבוע גלשה
 זה מטיחים המחנות שני החילוניים.

 ודיברי־בלע, חרפות עלבונות, בזה
החופשיים. אצל השימחה ותרבה

 ביותר הגדולה השערוריה על אולם
בלחש. אלא מדברים אין בעולם־התורה

לראשונה: כאן מתפרסמים פרטיה .
 נפלו ישיבות 500מ־ יותר

 שטמנה ביותר, מסובן בפח
רודפת־ אחת, מישפחה להם

 טרם הנזקים מלוא את כוח.
הת ייתכנו ועוד להעריך, ניתן

בפרשה. חמורות פתחויות
 גמוגהים הכל

דולאדייס ^
 הודיעו שבועות שלושה י^סני

 מטורונטו, רייכמן האחים חמשת /
 כי מולטי״מיליונרים, יהודים קנדה,
 בארץ־הקו־ הישיבות של הקשה מצבן

 להתגייס החליטו וכי לליבם, נגע דש
 מכספם, להקים מתכוונים הם להצלתן.

דולר, מיליון 100 של קרן אמרו, כך

 הסגיו־ו ■שיבות 5םם
ם ביד■ י ר ת ז  א

 הכמוסים סודותיהן
תו  עכשיו - ביו

 בגוון, אותן מחזיקים
ה וגם ס הננ ה ס־  מ

ן י י נ ע מתע ד י מ ב
הישי קודש-לעזרת כולם שפירותיה

במצוקה. בות
 גרו־ של ״ובעידודם האחים ביוזמת
 וע- בחו״ל,״ בס״ד, הוקמה לי־תורה,

הכ את לחלק שנועדה דת־שלושה,
 של נציגים שני מונו לוועדה ספים.

 מנחם אליעזר הרב של ונציג האחים
ש״ך•

 הוועדה, לפני התייצבו הקובע ביום
 לח״כ בירושלים(השייך המרכז במלון

 רא־ מאות פרוש), מנחם אגודת־ישראל
ומנהלים קשישים רבנים שי״ישיבות.

 גדולים אדמו״רים אדמיניסטרטיביים,
 מפורסמים, ותלמידי־חכמים בתורה

 וחיכו כמלון חברי־הוועדה דלת על צרו
 בדחילו ישבו כולם לתורם. בסבלנות

 לפני להופיע שייקראו עד ורחימו,
המאה. בעלי הגבירים,

 100 מחלקים יום בכל לא
דולר. מיליון

בטו מצוייר בא ישיבה של נציג כל
 מהוועדה, לכן קודם שקיבל מפורט, פס
 את בדקדקנות לפרט עליו היה ובו

הכספי. מצבה ואת שלו הישיבה צרכי

 ״תחבל הוזהרו, הם מהדיוק,״ סטיה ״כל
ב חמורות תוצאות ותגרור במטרה
יותר:״

פני על להציג, נדרשו המבקשים

חוש כספית תמונה עמודים, שישה
פנית:

 בתנאי־פנימיה התלמידים, מיספר
האח השנים בשלוש בפנימיה, ושלא
 במישרה החינוכי, הצוות היקף רונות,•
 המיני הצוות חלקית; ובמישרה מלאה

 האברכים מיספר וצוות־התחזוקה; הלי
 ההוצאות סך־כל יום; ולחצי שלם ליום

 שעברה; בשנה והמיוחדות- השוטפות
הן ההכנסות סך מהממ (א) — לסוגי

 (ג) בארץ, מתורמים (ב) ומקרנות, שלה
 של משכר־לימוד ו(ר) בחו׳ל ממגביות
 וגד בכוללים אברך כל עלות ההורים;

הגירעון. דל
 למד לתרגם צריך היה הסכומים את
דולאריים. נחים

 ומיקצועי מפורט הוא זה שאלון
המדוק החקירות מאשר יותר הרבה
 פקידי לישיבות שעורכים ביותר דקות

ה תשלום לפני וועדת־הכספים, האוצר
הממשלתיות. תמיכות

 יכולים יום לחצי אברכים למשל:
 * ב־ ואפילו בשניים רשומים להיות

 מקפידה אינה המדינה מוסדות. שלושה
 יכולות ישיבות שלוש וכך לבדוק,
 בזכות להן שבאה מהקצבה ליהנות

אחד. אברך
 לא זה רייכמן האחים אצל

 אנשי־ על — לקרות יכול
לע אי-אפשר חרדיים עסקים

בוד.
 של דעתו על עלה שלא גם, ברור

̂  כמו כוזבים, נתונים להם להגיש איש
מתות. גשמות של רשימה
כי הבטיחו שמחבריו בשאלון, ועוד

 כי מודיעים אנו רב בצער
הגדול הפילנטרום של אשתו

גרוס יוסףמי'

קרולין הגל
ע״ה

 )14.1.87(תשמ״ז בטבת י״ג רביעי, ביום נפטרה
 הזיתים בהר עולמים למנוחת ותובא ארצות־הברית

ע״ה. בגין עליזה הגב׳ מנוחת מקום ליד בחלקתה,

 תשמ״ז בטבת י״ז ראשון, יום היום יגיע הארון
 16.00 בשעה ,008 אל־על במטוס ),18.1.87(

 וגן בבית גרום למרכז לירושלים, ויגיע
 גרוס מכון - היהדות -וללימודי לתורה מדרש (בית
 בית שכונת את שמחבר בקטע -1 הלאומי הועד רחוב

17.30 בשעה מרדכי) לגבעת וגן

 מצב בגלל ירושלים. רידד״ ׳׳קינג במלון השבעה
 12-10 בין יהיו הניחומים שעות בריאותו,

אחה״צ. 6.00-3.30ו־ לפנה״צ

המסדרת הוועדה

הנדבנית של מודעת־אבל
בגין עליזה ליד

שלומי) בתיה מימין: באוהל(שניה רעב שובתות נשות־שוטרים
שיתפטר!״ - בהתפטרות לאיים יפסיק ,שהמפכ״ל

תשמ״ו הכנסות השאלון:
יוסי בחצי אברכים כמה


