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 ליד כדרכם להתפלל הרפורמיים היהודים זכות בעיית את השבוע העלינו רצופה סערה באווירת

במיעוט נשארו בה הצבעה לערוד הדת עסקני את והכרחנו המפד״ל של טכסיס הכשלנו * הכותל

הסוער הרגיעי
ה ך* ר ע ה ס ל דו ב כימעט התחילה הג

 כהן־ שלמה לח״כ קרא הסדרן מיקרה. 5 ן
 משרד- פקיד היה השני בצד לטלפון. צידון

 שר־הדתות כי להודיע ביקש והוא הדתות,
ב יאחר כן על וכי לראש־הממשלה, נקרא

לכנסת. שעתיים
ל נקרא כי לכהן־צידון נתברר אז רק

 אשר עם לדבר רצה הפקיד בטעות. טלפון
 הניח כהן־צידון מזכיר־הכנסת. סגן צידון,

השיחה. על לי לספר ומיהר השפופרת, את
 שר־ היה צריך דקות כמה כעבור כי

 בדיון להשתתף כדי במליאה להיות הדתות
 ״כוונת הנושא: על לסדר־היום הצעתי על

תות שרד־הז  יהודים של תפילה למנוע מ
ם ת המתקראת (הקבוצה רפורמיי  ״יהדו

 היה מכן לאחר הכותל.״ ליד מתקדמת״)
 הצעות־ שתי על בדיון להשתתף צריך

 מיקונים ושמואל כהן־צידון של חוקים,
הדתיים. הנשואין נוהלי נגד ממק״י,
ל יאחר, השר כי ידענו הטעות, בגלל

 כך על להגיב החלטנו בשעתיים. פחות
בחריפות.

ה ר ו נ סי ה ה נ ו ש א ר ה

ר ך* כו ה ע מ ת כ קו  יגאל השר סיים ד
ה הסעיף שהיתר, הרצאתו, את אלון ^

 ואז יום, אותו של בסדר־היום ראשון
ה היום של הראשונה הסערה התחוללה

הסוער. רביעי
 ואני, זכרוני אמנון הספקנו, דקות באותן

 הכנסת. לתקנון ביחס זכרוננו את לרענן,
 ביום כי האומר מזמן, שנשכח סעיף מצאנו

 זולת עניין בשום לטפל אסור הרביעי
 — פרטיות והצעות־חוק לסדר־היום הצעות

ההצעות. כל נגמרו כבר כן אם אלא
כך: בפרוטוקול נרשם שאירע מה

ר ״ ו ה הי ר כו : ד ר צ  תעבור הכנסת נ
ק — היום בסדר ד׳ לסעיף  המכר, חו

ושלישית). שנייה (קריאה 1968—תשכ״ח
רי רי או בנ מו): א  31 סעיף לפי (ממקו

. תקנון של . . ת ס נ כ ה
היום לסדר ההצעות גצר: היד׳ר

שך תועלינה  שהודענו, כפי הישיבה. בהמ
ארוכה. תהיה זו ישיבה

רי : או י ר ג ב  זה היושבת־ראש, כבוד א
הכנסת! תקנות את סותר

קריאת־ (קורא :כהן־צידון שלמה
ביניים)

ר ״ ו ר הי צ אינני כשרוני, כל עם :נ

בעונה בעת להשיב יכולה  חברי־ לשני אחת ו
כנסת.

ט :מיקוניס שמואל שו מבקשים פ
בסדר־היוס. להמשיך
לסדר־היום הצעותיכם נצר: היו״ר

שיבה תועלינה  ה־ ההסשלה, שרי זו. בי
עו ההצעות, על להשיב צריכים  שאינם הודי
 ההצעות שעה. בעוד אלא לבוא יכולים

ת ם לסדר תועלינה הדחופו  היום. עוד היו
? זה מה :מיקוניס שמואל ם״ היו ״

 מתי? לדעת אפשר
שעה. בעוד נצר: היו״ר
 של 31—32 סעיפים לפי אכנרי: אורי
ת אין התקנון,  לדחות ליושבת־ראש סמכו

 כבוד תשומת־לב את מפנה אני הדבר. את
קנון, אלה לסעיפים היושבת־ראש ת  בהם ב

ת שאין נאמר, ל ליושב-ראש־חישיבה סמכו
ת ם לסדר־היום הצעות דחו ב והצעות־חוקי

 שבסדר הסעיפים יתר כל בשבוע. ד׳ יום
ם היום י לבוא חייבי ר ח ת א  לסדר־ ההצעו
 את מפנה אני והצעות־החוקים. היום

ו ג׳31 לסעיף היושבת־ראש תשומת־לב
התקנון. של לב

ת :מיקוניס שמואל  לסדר־ ההצעו
ם היום  סעיף לכל קודמים והצעות־החוקי
אחר.

 על מערערת אני האם נצר: היו״ר
 שהשרים בכך מעוניינים אתם התקנון?

 הצעות־ ועל לסדר־היום הצעותיהם על יענו
 שהשרים, הודעה קיבלנו שלכם. החוקים

ת צריכים שהיו ם להיו  עכשיו, כאן נוכחי
פן נקראו היו לי-שיבו* דחוף באו  כאן וי
בערך. שעה בעוד

היושבת־ראש כבוד :אכנרי אורי
קרה מוסמכת,  על רק להחליט דה, במי

סדר־היום. את לשנות ולא הפסקה,
ל הצעה לי יש : בהן־צידון שלמה

סדר.
ר ״ ו י ר ה צ  על הוויכוח את סיימנו :נ

שרות יש לתקנון בהתאם הנושא.  להוסיף אפ
ם גם נושאים ע, רביעי ביו שבו  כאשר ב

שנן נמס לחברי־הכנסת הצעות־לסדר־היום. י
 חוארכה, היום של שהישיבה הודעה רה

ת יש ,היום של הישיבה ובמיסגרת  בסמכו
עלו שעה ובאיזה מתי לקבוע היושב־ראש  יו

ב לסדר־היום. העומדים השונים הנושאים
דון בה השעה נקבעה לא תקנון  דת נושא י

אחר. או
י ר י י א ר נ כ  אני הכבוד, כל עם :א

בסעיף לעיין היושבת־ראש לגבירתי מציע

התקנון. של ג׳31
ה על חולקת אני האס נצר: היו״ר

 בדיוק נקבע לא בתקנון גס לא. תקנון?
דון שעה באיזו  מ־ מבקשת אני נושא. כל י

יותר. להפריע לא חברי־הכנסת
ש. טועה גבירתי אככרי: אורי בפירו

 סיימת אבנרי, חבר־הכנסת :נצר היו״ר
דבריך. את

 משפחתי נוהג זה מיקונים: שמואל
משפח נוהגים עם להשלים אי־אפשר מדי.
שבו שלושה כבר זאת דוחים כאלה. תיים
ם היום וגם עות, חי  יש לשרים זאת. דו

לאחרים. מאשר פחות לא גדולה התחייבות
 השרים אם יהיה מה טיאר: אברהם

או לא בו היום? י
 האומר חוק שום אין אכנרי: אורי

מן נוכח להיות חייב שהשר  הדיון. בז
 לדחות אי־אפשר נוכח, איננו השר כאשר
ה בגלל הישיבה. את ז

מנו :נצר היו״ר  חבר־ הוויכוח. את סיי
 על לערער יכול אתה אבנרי, הכנסת

תך. זו החלטתי. זכו
כך. על אערער אני :אבנרי אורי

 על להכריז מציע אני טיאר: אברהם
הפסקה.

ההצעה. את מקבלת אינני :נצר היו״ר
ש העובדה לאור : כהן־צידון שלמה

ה אין התקנון לפי  יהיה שהשר הכרחי ז
מן נוכח  אני הצעתו, את מנמק שהמציע בז
דקות. חמש של הפסקה מציע

הצע את מקבלת אינני :נצר היו״ר
 היום, בסדר שכתוב למה בהתאם תך.

חנו ם אנ  ז׳ לסעיף — כאמור — עוברי
ק — בסדר־היום שכ״ח המכך חו .1968—ת

והשרישית \זשןיי\ז \זפע\־\ז
 במתיחות התנהל הזה הוויכוח ל ^

 ממקומותינו צועקים כשאנחנו גוברת,
ה אבל מיקרופון, מקום בכל יש (אומנם
אותו.) מפעילה אינה נשיאות

ה בלהט הפליטה נצר שדבורה מאחר
 שעה למשך ההצעות את שדחתה וויכוח
כ בדיוק. אחת שעה חיכינו אנחנו אחת,

 בהצעות־חוקים הדיון נגמר זמן באותו
קפצ נמרץ, בדיוק שעה, כעבור ממשלתיות.

 בינתיים ממקומותינו. שלושתנו שוב נו
 מ־ סנהדראי בטובה נצר דבורה התחלפה
 הישיבה את לנהל בחלקה שנפל המפד״ל,
ביותר. הסוערים ברגעיה

 רבה באריכות הפעם טענותינו, על חזרנו
 שוב באולם. סוערים ויכוחים תוך יותר,

 בוא עד הדיון את לדחות היו״ר החליטה
 עומד השר כי הודיעה הפעם אבל — השר
 ורהפטיג זרח כי דקות. כמה תוך לבוא

ב־ ראש־הממשלה עם ישיבתו את הפסיק

מתקדמת
הרפורגזימי גטיירגז ־2גזס

 א׳ שלב הסוערת. לכנסת מיהר אמצע,
מטרתו. את השיג
 באותה אשכול אצל ורהפטיג עשה מה
 מה לאור — לנחש רק אפשר זאת שעה?
מכן. לאחר שקרה

 לסדר־ הדחופה הצעתי את הגשתי כאשר
 תכיר שהנשיאות כך על חלמתי לא היום,

 ודחוף חשוב העניין אומנם, בדחיפותה.
ל הנשיאות נהגה כה עד אולם — ביותר
הצעותי של הדחיפות את אוטומטית שלול

 ודחופים, חשובים יותר עוד עניינים על נו
בחברון. ההתנחלות כגון

 האנטי־דתי הרוב נס. קרה שהפעם אלא
 זה שהיה יתכן בדחיפות. הכיר בנשיאות

 ב־ להתנקס מע״י של הכללי הקו מן חלק
לממ דיין משה בהכנסת חלקה על מפד״ל

 המפד״ל בגירוש גם שהתבטא קו — שלה
הציונית. מההנהלה
 קיבלנו הבירור, לראשית עד רגע מאותו

 סביב הנעשה על שוטפים סודיים דיווחים
הצע כי בקואליציה דרשה המפד״ל העניין.

 מפ׳׳ם, מע״י,' אנשי מסדר־היום. תוסר תנו
נכ לכן בתוקף. התנגדו והליברלים ל״ע
ל יועבר העניין כי הסכימה המפד״ל, נעה

 הדתיים יישארו בו מצב למנוע כדי ועדה,
במיעוט.

 קשה במצב המפד״ל את העמיד זה אבל
 תשתמש אגודודישראל כי חששו הם מאוד.

 מסדר- העניין את להסיר להציע בזכותה
 נגד להצביע המפד״לים יכלו ואיך — היום

הקו המוני את לאבד מבלי העניין הסרת
התחכ מצא התלמודי המוח הדתיים? לות
הצליחה. שכמעט — שנונה מות

 דברי אתי ונשאתי הדוכן על כשעליתי
 להעברתו רוב יש כי ידעתי נויסגרת), (ראה

 בסיגנון דעתנו את ביטאתי לוועדה. העניין
להצביע'עימנו. הרוב על להקל כדי מתון,

 נאום נאם ורהפטיג, זרח קם מכן לאחר
טע את לסתור ניסה בו ענייני, אך חריף

ל מוסמכת הרבנות רק שלו: הקו נותינו.
ש פסקה הרבנות ההלכה. בענייני החלים
 משרד- הכותל. ליד בצוותא תפילה אסורה
הרבנות. הוראות את לבצע חייב הדתות
ד ציטטות כמה הביא כך כדי תוך ל כ
 בעת נוכחות להיות לנשים אסור כי הוכיח
 —חילופי־דברים אירעו כאן גברים. תפילת

נר לא צניעות) מטעמי (אולי שמשום־מה
בפרוטוקול: שמו

בא שה״אדס בטקוס ורהפטיג: זרח
ב ולהפנות שבשמיים, בוראו עס להתייחד

הוא מבעי מעלה, בלפי עיניו את תפילת

 העולם סיעת נעדרה בהם הנדירים המיקרים אחד
 השבוע, אירע הכנסת מישיבת חדש כוח - הזה

 לנאום כדי החוצה אכנרי אורי ח״כ נקרא כאשד
הבניין. מול שנערכה סטודנטים, של הפגנה כפני

 למען הסטודנטים קול את להרים שבאה ההפגנה,
 חברי השתתפו ובה השטחים, סיפוח ונגד השלום

 הפלסטיני ״העם כגון סיסמות נשאה שונות, מפלגות
שלום׳/ על־־ידי ״בטחון למו״מ״, אפשרי צד -


