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השבוע שאילתות
הבאות: השאילתות את השאר, בין הגשנו, שעבר בשבוע

למובטלים? מענקים לשלם יתחילו מתי •
 לתשלום תתנגד לא הממשלה ני שר־העבודה הודיע מכבר לא

 מה כן? על החלטה יש האס למובטלים. ארעיים מענקים
התשלומים? גובה יהיה
אחרי אונטרמן? הרב יקבל פיצויים כמה •

 להתמסר כדי בתל־אביב, ראשי כרב תפקידו את נטש שהרב
 עבור כפול פיצוי תבע האס ארצי, ראשי כרב לתפקידו

 האם שנדרש? הסכום מה בתל־אביב? עבודתו שנות כל
כך? על החלטה נתקבלה

שהעני חובות" ״מחיקת של הספוט מהו •
 למיפעלים בעקיפין או במישרין הממשלה קה

בלכליים?
אלון יגאל השר של הצהרתו נמסרה האם •
 איים המאוחד הקיבוץ במועצת ? הממשלה דעת על

 הירדני הצבא יתוגבר עם לירדן ישראלית בפלישה השר
 למסור השר הוסמן האם בגבולותיה. שיוחנו אחרים, בצבאות
בנדון? הממשלה עמדת מהי כזאת? הצהרה

השבוע תשובות
 שאילתות של שורה על הממשלה שרי ענו שבוע באותו
השאר: בין שלנו. קודמות

 ה־ הפרסומת על הממשלה משתלטת האם לשאילתה: •
 עבור גם 507־ של הנחה מקבלת שהיא בכך מיסחרית,

חלק? לממשלה יש שבהם פרטיים, גופים של מודעות מסירת
 כינמש־ ועדה על־ידי נבדק הדבר :התשובה

ה משרדי זבאים זו שלהנחה שקבעה רדית,
 יש כהן והכרות ממלכתיים תאגידים ממשלה,
 הבעלות, ממחצית יותר לממשלה
 שלהבא להורות השר כבוד מוכן ״האם :נוספת שאלה

 בגורמים המתחרים ממשלתיים גורמים זו מהנחה ייהנו לא
פרטיים?״ מיסחריים

ואשיב.״ בדבר ״אעיין :גלילי השר תשובת
 של ביקורו על סרט הממשלה סימנה האם לשאילתה: •

לירות? אלף 20ב־ שהסתכם בישראל, היצ׳קוק
ירו עיריית ביוזמת הופק הסרט :התשובה

 בסך במימונו, השתת!? משרד-התיירות שלים.
 התיירות, לעידוד ערבו עם בהתחשב ל״י, 3000

חוף. אל מחוף האמריקאית בטלביזיה כשיוקרן
 (לאור בבית־שמש התעסוקה מצב מהו לשאילתה: •

 בית־ ,במקום ביותר החשוב המיפעל של החלקית סגירתו
שאילתות)? כמה שאלנו כבר שלגביו שמשון, למלט החרושת

בנובמ למובטלים היומי הממוצע :התשובה
 כני־ 40 ובן נשים, 30 מהם מבוגרים, 76 : בר

 ״שמשון״. ממפעל נפלטו עובדים 70 נוער.
 40 יזומות, לעבודות איש 100 הופנו בדצמבר
 וחפירות הקיימת בקרן לעבודות בני-נוער

 עונתיות לעבודות יופנו ועוד ארכיאולוגיות,
בחקלאות.

 הישראלי הסרט על הממונה קיבל האם לשאילתה: •
 יאושר התסריט בי ודרש גרום, נתן של תסריט לאישור
דתיים? לעניינים מומחה על־ידי תחילה

 ״מיג■ לתסריט מתייחסת ההודעה :התשובה
הביעו המועצה חברי שאבדו". יהודיים הגים

 דת, לענייני מומחה של לחוות-דעת מישאלה
 עובדתית מבחינה אלא דתית, מבחינה לא אף

והיסטורית.
 על־ידי לרצח המניע הסרט אושר מדוע לשאילתה: •
 למיקדמה מידיה זכה והתעשיה, המיסחר משרד שליד ועדה
 הצנזורה ועדת על־ידי אחר־כן ונפסל לירות, אלף 25 בסך

משרד־הפנים? שבמסגרת
 פועלת הוועדות משתי אחד בל התשובה:

שונים. ושיקולים אחר חוק לפי
 זה כי סבור אינו השר כבוד ״האם :נוספת שאלה

 מקופת כסף נותנת אחת ממשלתית שזרוע גמור אבסורד
 אחרת ממשלתית זרוע אשר סרט, להפקת משלם־המיסים

אותו?״ אוסרת
 אבסורד שזה אומר הייתי ״לא :שרף השר תשובת

 לקידום והצורך מיסחריים שיקולים לפי פועל אחד גוף גמור.
 ציבוריים־מוסריים שיקולים לפי פועל שני וגוף הסרט,
״שונים . . .

 היינו בוודאי שניה, נוספת שאלה לשאול יכולנו (אילו
 להשקעת המביא זה הוא ״מיסחרי״ שיקול ״איזה שואלים:

הממשלה?״) על־ידי שייאסר בסרט כסף
 באו לא תיירים אלף 25ש־ נכון האם לשאילתה: •

טיסות־השכר? איסור בגלל לישראל
הפסדנו. הזאת החורף תיירות את :התשובה

לרצח המניע

 מארצות־ תיירים אלפים 10 באו לא החורף
 אלפים חמשת הפסדנו מסקנדינביה הכרית.
נוספים. תיירים

כרטיסי־קולנוע לחיילים מובטחים האם לשאילתה: •
 ארוחה* מובטחות האם בארץ? בתי־הקולנוע בכל מוזלים

בארץ? עירוני יישוב בכל לחיילים מוזלים במחירים
ב אחידים. אינם ההנחה סדרי :התשובה

 50״/ לחיילים ברטיסי-ההנחה מהווים ממוצע
ה הקולנוע. כאולם ממקומות־הישיבה 70/0ו עד

 אפשרות אין אגורות. 135ו־ 60 כין נע מחיר
 ארוחות כחופשה, הנמצאים לחיילים, להבטיח

 כערים עירוני. יישוב בכל מוזלים במחירים
 בף. לשם ומסעדות מזנונים הוקמו הגדולות

 מיוחדות הוצאות לתשלום מיוחד סידור קיים
 כמידה קרוכי־משפחה, להם שאין חיילים של

כנ״ל. מסעדה בהם שאין כיישובים שיימצאו

 עתונים צה״ל מחלק מפתח איזה לפי לשאילתה: •
זה? מפתח נקבע זאיך לחיילים, ושבועזנים

 שבועונים ככלל מחלק הצבא אין :התשובה
 לפי מתחלקים העתונים צה״ל). משבועון (חוץ

הכנ של ועדת־הבספים על־ידי שנקבע מפתח
 קני-מידה: שני על המבוסס סת,

ה כשוק העתונים של התפוצה מידת (א)
 יסוד על מפלגתיים, עתונים לגבי (כ) אזרחי,

בצה״ל. הבחירות תוצאות
 סגן־השר שכבוד הזה, המפתח ״האם :נוספת שאלה

 בלתי־ עתונים לרעת ברורה הפלייה פירושו אין אותו, פירט
תלויים?״

״לא.״ דינשטיין: סגן־השר תשובת
 ועדה על־ידי שנקבע הזה, המחוכם שהמפתח (ברור

שע הפלייה על מבוסם מפלגתיים, מאינטרסנטים המורכבת
 העולם הפצת לאיסור שרירותי באופן מביא הוא רורייתית.

 באחד אף נכלל לא כן ועל ״שבועון״, שהוא מפני הזה,
 שיומונים לכך מביא הוא המפתח. של קני־המידר, משני

 קרובה היא האזרחי בציבור החופשית שתפוצתם מפלגתיים,
 משלם־המי־ על־חשבון בצה״ל, ענקית לתפוצה זוכים לאפם,

 אינם האזרחי בציבור מפלגות אותן שבוחרי למרות סיס,
 שיטה זוהי בלתי־תלויים. בטאונים ומעדיפים אותם קוראים
 ועדת־ למהות נוספת עדות וגם — חלוקת־השלל של בולטת

הישן.) המפלגתי המישטר מיבצר הכנסת, של הכספים
העו למדע האגודה שלקונגרס נכון האס לשאילתה: •
 משתתפות שתי רק וכי נשים, ושש איש 2 נסעו בקיוב פות

הפרטי? חשבונן על נסעו
מ נסעו משתתפים שלושה רק התשובה:

 על מהם אחד ורק משרד-החקלאות, טעם
 על נסעו המשלחת אנשי שאר המשרד. חשבון
חש על או הכרים, הם בהם הארגונים חשבון

הפרטי. בונם
המש מנתה חברים כמה זאת, ״בכל :נוספת שאלה

כולה?״ לחת
 בת היתד, הרישמית ״המשלחת :גכתי השר תשובת

 לחלקם מהארץ. רבים אנשים נסעו לוועידה חברים. שלושה
קרובים.״ עם פגישה כמו לנסיעה, אחרות מטרות בוודאי היו

 עומדים פרדסים של דונמים אלפי כמה לשאילתה: •
ההתייש מחלקת על־ידי שניטעו מפני הארץ, במרכז לעקור

הנזק? מה בלתי־מתאימות? באדמות הסוכנות של בות
 מהו נדע שבסיומו סקר עתה נערך :התשובה

 תמיד לא לעקירה. המיועדים השטחים היקף
 הבדיקות למימצאי בהתאם הפרדסים ניטעו

משרד־החקלאות). (של
 מי לנו למסור יכול השר כבוד ״האם :נוספת שאלה

לבדיקות? בהתאם שלא פרדסים שניטעו לכך אחראי
 של בשאילתה נתונה ״התשובה גכתי: השר תשובת
המח נטעה שאותם פרדסים על ששואל אבנרי, חבר־הכנסת

 היהודית.״ הסוכנות של להתיישבות לקה
 קול עובדי בבטאון הידיעה נכונה האם לשאילתה: •

 שמם שהזכרת אנשים של רשימה קיימת שלפיה ישראל,
בשידורים? אסורה

 אנשים בזאת. רשימה קיימת אין :התשובה
 לפי ישראל" ״קול בשידורי ומופיעים נזכרים

 כ־ לכך המוסמכים של ושיקול־דעתם בחירתם
שרות־השידור.

סבו בטאון לאותו שבהתאם ״מכיוון נוספת: שאלה
 מסויימים שמות שהכללת שרוודהשידור מעובדי רבים רים

 בקול שלהם בקאריירה לפגוע עלולה מסויימות בתוכניות
 לעובדי לחלוטין להבהיר השר כבוד מוכן האם ישראל,
 אלה?״ דבריו תוכן את השידור

 רשות־ מוסדות את ״אבקש :גלילי השר תשובת
לעובדים.״ הדברים את להבהיר השידור

 אומרת שלו הרשמית האידיאולוגיה ולאדמה. לארץ הקשור ישראלי, פטריוטיזם יוצר אינו
 אך ליהודי. יהודי בין הבדל אין וממילא בעולם, היהודים כל של מדינתם היא ישראל כי
 מבאר־שבע היהודי יירד לא למה בבאר־שבע, יהודי לבין בברוקלין יהודי בין הבדל אין אס

יותר? גבוה שכר שם ויקבל לברוקלין
 מחייבת הדת האס לורנץ? חבר־הכנסת שטוען כפי הירידה, בפני מחסום היא הדת האם

 הדת, גדולי דווקא יער! ולא דובים לא בישראל? ולהישאר לישראל, לבוא היהודים את
המדינה. הקמת ונגד הציונות נגד קצף בשצף לחמו אגודת־ישראל, אבות ובראשם

השמצה! חוצפה! :אגו״י מספסלי קריאות
 אמרו הם הרצל. נגד הטיפו אגודת־ישראל אבות השמצה? :אכנרי אורי
המשיח! את מרחיק שהוא חטא, הוא הגלויות שקיבוץ

בא! לא המשיח צדקו. שהם רואה אתה (חרות): שוסטק אליעזר
עבר. זמנך לסייס. אבקשך ישעיהו: ישראל היו״ר

 כך על למדינה. סייג לאומה, סייג להקים עלינו היושב־ראש, כבוד אכנרי: אורי
במליאה. דיון לקיים יש

 האלה. קריאות־הביניים כל נקראו לא גם וממילא ננאם, לא הזה הנאום כל כאמור, אולם,
 ואגו״י, רפ״י גח״ל, עם יחד כשאנחנו, — המליאה של מסדר־היום הורד כולו העניין

הקואליציה. של המקובצים הקולות מול במיעוט נשארנו
שינייגו גכאב ראש כאב־

 נגד ורפ״י, גח״ל עם יחד הצבענו בבית־שאן. המצוקה על נערכה דומה צבעה
 זה. בנושא במליאה דיון בעד הסיעות, שאר כל ן (

קריאת״ רק קראנו הצעה־לסדר־היום. בגדר שהיה מפני עצמו, בדיון להתערב יכולנו לא

 עמודים (ראה הרעבה הילדה משפחת כי טען אלון יגאל שר־העבודה כאשר אחת: ביניים
 די אוכלת אינה אם אשמים בלבד והוריה כראוי, להאכילה כדי כסף די מרתיחה )27־26

 הוריה אם אשמה הילדה ״מה המתבקשת: השאלה את מלהשמיע להתאפק יכולתי לא צרכה,
אחראיים?״ אינם

 שללה הנשיאות סתימת־הפה. לסעיף קורבן שנפלו הצעות־לסדר־היום, כמה הגשנו בינתיים
 לירדן, פלישה של אפשרות על אלון יגאל השר ״הצהרת הנושא: על הצעתנו דחיפות את

החלב״. מחירי ״עליית נוספת: הצעה הגשנו יומיים כעבור עליה.״ הממשלה ותגובות
 קטנות, הצעות־חוק בשתי הדיון במסגרת בכאבי־שיניים. גם עסקנו זה, מכאב־ראש חוץ

 עולים — המרפאים בעיית את העליתי בהרדמה, לעסוק רופאי־שיניים להסמיך שנועדו
באוניברסיטה. לימודים שגמרו מבלי בחוץ־לארץ, בריפוי־שיניים שעסקו חדשים
הבאים: הקצרים הדברים חילופי היו כך כדי תוך

 רופאי־השיניים. לשורות מרפאי־השיניים הוכנסו העלייה, בגבור בעבר, אבנרי: אורי
 מסויימת לשנה עד האומר: ההגיון את להבין וקשה תרבה, כן עלייה, שוב היתה בינתיים

פסול. הדבר מסויימת בשנה והחל למרפאי־שיניים, רשיונות לתת אפשר
.מברית־המועצות גדולה עלייה תבוא קוסיגין מר של הודעתו שבעקבות נדמה כיוס . .

אשליה! (מק״י): מיקוניס שמואל ן
יודע, בוודאי הוא מיקונים. חבר־הכנסת אומר ״אשליה,״ :אכנרי אורי

ובכן, יודע. הוא הכל את לא אולי כי אם ין
ה יהודים אותם של עלייתם את נמנע האם

כמרפאי־שיניים? בברית־המועצות עוסקים ן
קפ בחינה מרפא־שיניים לכל לערוך שהצענו: הפתרון

בהצלחה. בה שעומד למי רשיון ולתת דנית,




