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. הראשון הפרס  בכל יוגרלו שעוני־יד 50 ועוד - במזומן ל״י 500-
 של עטיפות 5 או מקל, על טיל של עטיפות 5 :השולחים כין חודש

 לשלוח קרמבו(אפשר עטיפות 5 או ופלים, של עטיפות 5 או פגקור,
המשובחת). ״ארטיק״ מתוצרת שונים ממינים מעורבות עטיפות 5 גם

חר1לב "ח1ד
 אינו ■!31310 - וחוו איוו חשו■ הגבול

? עס-סגורה מחנכים איו - לנו נוגע
 היינו אני וגם זכרוני אמנון שגם מפני אולי — בשבילנו במיוחד פעיל שבוע זה יה

בשפעת. הנכבדים מחברי־הכנסת איש הדבקנו שלא מקח־ה אני מחום. וסבלנו חולים, | ן
 אוטומאטי: היה ההמשך הסורי. בגבול המתיחות התגברות הצעה־דחופה־לסדר־היום: הגשנו
 הגבול כי מסתבר, מסדר־היום. ירדה ובכך ההצעה, דחיפות את שללה התכנסה, הנשיאות

בכנסת. לדיון במיוחד ראויים לא וגם דחופים, היו לא הם — החללים המוקשים, היריות, הסורי,
 המדינה. לחוק מגילת־העצמאות את להפוך הצעתנו לדיון סוף־סוף הגיעה זאת לעומת

 רב חשק היה לא לממשלה כי נראה ונדחה. נדחה הדיון אך שנה, חצי לפני זו הצעה הגשנו
 להשיב. הממשלה את להכריח כדי בכוח כמעט להשתמש הנשיאות נאלצה לבסוף עליה. לענות

 מחוסר מימי. מפיו ששמעתי ביותר החלשה היתר, )6־7 עמודים (ראה שר־המשפטים תשובת
רבים. שהדהימה הכנסת״, כבוד על ״ההגנה של הפצצה את לבסוף זרק אחר, נימוק

 המחקר להגברת הדרכים על המסקנות בעיבוד השתתפתי חבר, אני בה הכלכלה, בוועדת
 לטכנולוגיה משרד בהקמת דחוף צורן רואה ״הוועדה כסיכום: הצעתי, התעשייה. למען המדעי

 בייצור.״ וליישומו לתיאומו המחקר, לדירבון אחראי שיהיה מיוחד, שר בראשות ולמדע,
שלנו. כדעת־יחיד הוזעדה למסקנות וצורפה פה־אחד, נדחתה ההצעה
 העניין סומרפין. בעניין לוזעדת־הכספים הצעת־סיכום להגיש זכותנו על לחמנו זמן אותו

 לרפ״י, בניגוד אולם רפ״י. ושל שלנו הצעות־לסדר־היום, משתי כתוצאה לוזעדה בכלל עבר
 ההצעה, ממגיש למנוע אפשר האם השאלה: נתעוררה בוועדת־הכספים. מייוצגים אנו אין

הצעת־סיכום? להציע הוועדה, חבר שאינו
 ועדת־הכספיס ״(א) כלהלן: הצעתנו, את הגשנו אפשר. הכל מפא״י שבממלכת מסתבר

מלהסיק להימנע לה הראוי מן בעניין, צד היא עצמה שוועדת־הכספים העובדה נוכח כי קובעת

״ארטיק״? מתוצרת לאכול מעדיף הנך למה )1 השאלות: על ענה
אחרת? תוצרת לבין ״ארטיק" תוצרת בין מבדיל הנך איך )2
 אחר? שוקולד כל על ״ארטיק" של הטיל את מעדיף הנך למה )3

.40 ת.ד. בת־ים, ״ארטיק" לביח״ר ושלח עטיפות 5 לתשובתך צרף
 חנם", ״קרמבו :עליו שכתוב יתכן הטיל, למקל לב שימו :הערה
בארץ. הקיוסקים בבל המקל תמורת תקבלו אותו
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!טכניקום
חדשים קורסי־ערב נפתחים 29.1.67כ־

שרטוט
ת ו נ ו כ ן • מ י נ ה • ב ר ו ט ק ט י כ ר א

לה חים צ ר ה ־ ״א, ת • 44 , 26 הודה י בן

טכניקום
חדשים קורסי־ערב נפתחים 29.1.67כ־

ו דדי
ה ק רוני ט ק ל ה # א ם • טלויזי רי טו ס טרנזי

, ה פ י , • 44 הרצל ח ה ת״א ד ו ה י ־ ן 26 ב

השאר: בין שאילתות. של מיספר־שיא הגשנו שעבר בשבוע
במשרד־העבודה, כוח־האדס מנהל סמית, חנון מר שטען כפי נכון, האם •

הקודמת? השנה לעומת איש, 3000ב־ שעברה בשנה גדלו הירידה ממדי כי
 וחילוקי־ טיסות־השכר, בשאלת המנוגדים הפרסומים נוכח הממשלה: לראש •

היא? מה מדיניות? לממשלה יש האם השרים, בין הדיעות
החקלאות? משרד של המנכיל סגן איילנד, ראובן מר התפטר מדוע •
 מקום לפנות כדי חשובות, תעודתיות תוכניות בוטלו ישראל בקול כי נכון האם •

מפא״י? של מקצועית ותועמלנית זמר, חנה הגב׳ בעריכת ממשלתי לשידור־תעמולה
 מהר״ל, בבקעת עתיקים עצי־זית של דונמים 200 עקירת אושרה מדוע •

הטבע? שמורות רשות התנגדות למרות
 כניסת בגלל מלא, מיטען בלי אשדוד מנמל הפליגו אוניות־פרי כי נכון האם •

למדינה? שנגרם הנזק מה השבת?
באשדוד? בית־הספר אגף להתמוטטות אחראי מי •
 וללא תחשיב ללא מקורות לחברת בסדום עבודות שנמסרו נבון האם •

מובטח? ורווח ההוצאות כיסוי של בסיס על מחיר, קביעת
 ערביים לפלחים ניתנה שביתת־הנשק בהסכם כי הסורים טענת נכונה האס •

זו? זכות לממש מהם מונעת ישראל וכי המפורז, האזור אדמות את לעבד הזכות
 שלנו. קודמות שאילתות של ארוכה שורה על שרי־הממשלה ענו כך כדי תוך

 טענות ישראל; פרי להובלת זרות אוניות חכירת הבאים: הנושאים על השאר בין
 חובות מחיקת ועדת־הכספים; את הטעה הממשלתי המפקח כי הביטוח חברות
 הכולל הסכום בתל־אביב; נורדיה שכונת תושבי זכויות הבטחת הממשלה; על־ידי

סומרפין. ועיסקי והפסדיה; הממשלה ערבויות של

 למנות הכנסת בפני ממליצה ועדת־הכספיס (ב) הבא. בסעיף הכלולה ההצעה מלבד מסקנות,
 מאישים מורכבת שתהא עליון, שופט בראשות צדדיה, כל על הפרשה לבירור ועדת־חקירה

ועדות־החקירה." פקודת פי על המוקנות הסמכויות כל יוענקו לוועדה בלתי־תלויים.
 כתוצאה הצעות. להגיש זכותנו את כמובן) (בהעדרנו, הוועדה רוב שלל סוער, דיון אחרי

 וכך לעצמו, ההצעה את מאמץ שהוא הוזעדה, חבר (חרות), תמיר שמואל ח״כ הודיע מכך
בה. תמכו לא סיעתו בני גם שלו. כהצעת־יחיד למסקנות, קטנים, בשינויים צורפה, היא

הגרים רשעאגז \זםיהך
 בדיונים להתערב כדי הדוכן על פעמיים עליתי מגילת־העצמאות, על נאומינו משני וץ ■ץ

 בוזיכוח התערבנו הראשונה בפעם חום. מתוך שדיברתי הורגש שלא מקוזה אני שוטפים. | 1
 המפד״ל, הצעת את מסדר־היום להוריד הצעתי בבתי־הספר. ומולדת אומה לערכי החינוך על

ומפ״ם. המערך בהצעות לדון בהצעה ותמכנו הדתי, החינוך את להגדיל שבאה
 דקות כחמש מיסמכים• לכנסת להמציא יכולתנו במהירות הכנסת את הפתענו הפעם גם
 ואדלר אדר החוקרים של חשוב מחקר ארן, זלמן שר־החינוך, הזכיר לדוכן, שעלינו לפני

 החינוך כי הוכחנו פיו ועל — בידינו זה מחקר היה כבר לנאום, כשעלינו לערכים. החינוך על
 460 בדקו ואדלר (אדר הממיזכתי־כללי. החינוך מן אף המוסרי בתוכנו נופל בארץ הדתי

 הדתי־ בבית־הספר אך בכולם, אפסי הוא לערכים החינוך כי מצאו שונים, בבתי־ספר שיעורים
במיוחד.) ירוד הוא ממלכתי

 שר־החינוך בדברי שצויירה התמונה כי הוכחנו זה, במחקר המפורטות הטבלות סמך על
 ומולדת, משפחה ועבודה, מוסר לערכי חינוך שום אין הישראלי בבית־הספר לחלוטין. כוזבת
 לשינאת־ חינוך בעיקרו הוא וללאומיות לציונות החיגוך ואילו אין. פשוט והשכלה. חינוך
 איש כי מסתבר, עוד״. ואפסנו ו״אנחנו סגולה״ ״עם של תודעה טיפוח ושינאת־גויים, זרים

 ומשרד־החינוך. העברית האוניברסיטה על־ידי שפורסם זה, חשוב מחקר על שמע לא בכנסת
הבא: בקטע דברינו סיימנו בידי. שהיה העותק את וביקשו מכן לאחר אלי ניגשו ח״כים כמד,

. ז אבנרי אורי .  על מאד ומרשימה מאלפת תמונה כאן נתת שר־החינוך, כבוד .
 הדברים וכל הגולה, תודעת ציונית, תודעה יצירת לשם בארץ המושקעים העצומים המאמצים

 מורים על־ידי המושקעים האלה, העצומים המאמצים כל מדוע עצמן את שואל האינן האלה.
 שאי־ המסקנות את מזה להסיק יש אולי פרי? שום נושאים אינם לציונות, חונכו שכולם
חייו? למציאות עוד שייכים שאינם ערכים הנוער על לכפות אפשר

יעזור ולא זאת, ויודע מרגיש הנוער הכלח. עליהם אבד — האלה האידיאולוגיים התכנים
 על השפעתם את מאבדים הישן המישטר של הערכים מסוכן. חלל נוצר כך דבר. שום

הנוער. לב אל המדברים חדשים, ערכים שום ליצור מסוגלים ואינכם הנוער,
אין. לחינוך רק ערכים. יש לנוער בנוער. לא הישראלי. בחינוך ריק חלל נשאר

בעדה. שהצביע היחידי הייתי אחד. פה נדחתה — הדתית ההצעה את להסיר הצעתנו
 הצעות־חוק, שלוש על בוזיכוח התערבנו בהצבעה. יחיד נשארתי היום למחרת גם

 ממפלגה מועצת־עיר חבר של מעברו את לאסור שנועדו
 הצעות להוריד הצעתי ממפלגתו. פרישתו ואת למפלגה,

 וכל ממושכת, לסערה גרם נאומנו מסדר־היום. אלה
המפ עסקני על־ידי נרגזות בקריאות שוסע שלו משפט
 והתע־ שר־המיסחר כשרק לבדנו, נשארנו בהצבעה לגות.
במפתיע. בנו תומך שרף, זאב שיה,
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