
ל להעביר והסכים הצטרף ששר־הדתות רי
ת: שתי רק קיימות — ועדה  להעביר הצעו

ה תתצעה חסרה בכנסת. לדון או לוועדת-
הצעה־לסדר־ בכל להיות שצריכה שלישית

מסדר־היום, לגמרי להמיר האפשרות היום:
 להסיר השלישית: האלטרנטיבה הצעתי, וזאת

.לדון ולא לגמרי, .  לי שיתנו מבקש אני .
הצעתי. את להציע נמרץ בקיצור

! לא, קריאות: א ל
צריכה קרגמן: ישראל שבת־ראטו'  היו

הכנסת. לא לקבוע,
בי־ חברי־הכנסת, : סנהדראי היו״ר

 — — — לורנץ מחבר־הכנסת קשתי
ת צריכה את לורנץ: שלמה ל לפחו

ן הדברים. שני על הצביע נ להפ יכולה' אי
הדיבור. באמצע נואם סיק

אצביע. לא סנהדראי: היו״ר
 חברי־כנסת יעשו מה פרוש: מנחם

לה רוצים אנו מסזר־היום? להסיר הרוצים
 מונעת את למת מישראל. החרפה את סיר

ת לך יש זאת? רוצה אינני גדולה. אחריו
--------------להעביר לא או להעביר להצביע

 ה־ איפוא, לי, תסביר :לורנץ שלמה
 רוצה אינני להצביע. עלי איך יושבת־ראש

לוועדה, העברה בעד ולא דיון, בעד להצביע
לכנסת. עלבון בזה יש כי

לו פרוש: מנחם על מדובר. היה אי
ם היו לא — מיסגד כך. נוהגי

פרוש, חבר־הכנסת סנהדראי: היו״ר
להפריע. להפסיק צריך אתה

 (התכוונתי לסדר! הצעה אבנרי: אורי
ה את גם להצבעה להעמיד ליו״ר להציע
לורנץ). כדרישת מסדר־היום, להסיר הצצה

אבנרי, חבר־הכנסת סנהדראי: היו״ר
יושב. אתה עכשיו לדבר, יכול אינך

ם מבקש אני :לורנץ שלמה שפטני  מהמ
דבריהם. את שיגידו חברי״הכנסת ■שבין

ר ״ ו י : ה י א ר ד ו ד נ  עכשיו. לא ה
ה מ ל : ש ץ נ ר ו ת מה ל א סרת ז  לא או

 בדיעבד. זה עכשיו עכשיו? ,
ר " ״ ו י י ה א ר ד ה נ לו חבר־הכנסת :ס

.רנץ . .
תן לא :פרוש מנחם  חתני שלא לך ני

תחר את להסיר רוצים אנחנו להצביע. לנו
להצ רוצים אנחנו להצביע. ניתן ולא פה

ס נפגע לא מסדר־היום. להסיר ביע את ונהרו

פרוש ח״ר
שיאות המערבי. הכותל  צריכה היתה לא הנ

ע לזה לתת לכך! להגי
ן :דגמן ק ישראל תן לא אי להצ תי

ביע?
את להסיר רוצה אני פרוש: מנחם ז

'מסדר־היוסו
את להפסיק נצטרך :סנהדראי היו״ר

הישיבה.
ה :פרוש מנחם תן לא לן. ילך לא ז  ני

 להסיר להצביע נוכל לא אם להצביע לן
מסדר-היום. זאת

מרת זאת מה (מע״י): כהן גבריאל  או
תיתן? לא

ם ה נ ש מ ו ר ם לא אנחנו :פ להצ רוצי
 דיון. בעד ולא לוועדה העברה בעד לא ביע,

לעשות? מה
(קריאות)

 הפסקה. נעשה טיאר: אברהם
 הפסקה. תציע אל לורנץ: שלמה
 דעתי. להביע רוצה אני פרוש: מנחם
בי, חבר־הכנסת : סנהדראי היו״ר  בי

 לתת מציעה אני להפריע. לא מבקשת אני
צ' את להביא אפשרות לורנץ לחבר־הכנסת  ה

שתי עתו דקות. ב
 הצעתי את מקבל אני לורנץ: שלמה

ש, א תד שב ר הצעתי את ואביא היו צו נמ בקי
 ר־1מס ההצעה את להסיר מציע אני רץ•

את (מנמק לוועדה. גם להעבירה ולא היום

. ונסיים: — קצר) בנאום הצעתו  .האם .
ת, היהודים, אנחנו  שומרי־ה־ שומרי־החומו

ת לנו תהיה לא משמרת, בו שי  לאותם כמו ח
ם, ׳שונאי־ציון רפורמיסיטים  שמחקו המובהקי

שלים ציון שם את ן וירו תו ש התפילה מ
להם?

ת י מ ל ו י ש נ ו ל שטו איזה (מע״י): א
יות!

ה מ ל ץ ש נ ר ו  מגשימים היו הם אם :ל
כאן. היינו לא דיעותיהם, את

( ת ו א י ר ק )
י ר ו : א י י נ ב ת התנגדתס אתם א  לציונו

הת שלכם הרבנים כל דורות. שני במשך
ציונים? הייתם פתאום מה לציונות. נגדו

י כ ד ר י מ ב י -------------(מע״י): ב
ה מ ל ץ ש נ ר ו  ציון שם את שמחק מי :ל
. וירושלים . ר. דו סי ה מ
י ר ו י א ר נ כ  היו תנועתכם ראשי כל :א

הציונות! נגד
ה מ ל ץ ש נ ר ו הת למען שהיו אלה :ל

ת אי־תערובת, בוללו שו שים הם ונ ו טוב עו
ת להם אין ימים, לכמה לבקר באים כו ו ז
ת צריכים לא אתם ת להיו  שבגללם קורבנו

מדון ריב תכניסו  אני ולכן היהודים, בין ו
. בלי חברי־תכנסת לכל ופונה' מציע . . ל ד ב ה

( ת ו א י ר ק )
ם ח נ ש מ ו ר ה את להפוך רוצים :פ

רפורמיסטי. למקום המערבי כותל
ר ״ ו י י ה א ר ד ה נ  פרוש, חבר־הכנסת : ס

לסדר. ■אותן קוראת אני
ה מ ל ץ ש נ י ו  ס־ יותר הצעתי, מכאן :ל

תחנוני: בקשתי הצעתי, שבו ו  הדבר. על חי
ם להכניס תנסו ואל תכניסו אל ב שינויי

 את עליכם תקןזו אל שנים. אלפי בת מסורת
ן כי ,האחריות, ו תפילה כך בי  תתקיים. לא ז

מו רק ר  הורדת בעד הצביעו לעגמת־נפש. תג
מסדר־הירם. ההצעה

ר ״ ו י : ה י א ר ד ה נ ת ס שו ל־ הדיבוד י
בורג. יוסף שר־הסעד

ה מ ל ץ ש נ ר ו ת אתה :ל ע שר־הסעד, נ
שר־הדתות. לא

ד ע ס ה י ר ג ש ר ו  (נואם נכבדה כנסת :ב
 עמדתו להעברת לתקנון, בניגוד שלם, נאום

ורהפטיג). השר של
ר ״ ו י : ה י א ר ד ה נ הצ שתי לפנינו ס

ת::  )2( לוועדה; העניין את להעביר )1( עו
 מבינה אני מסדר־היוס. העניין את להסיר

 את להעביר להצעה מסכים בעל־ההצעה כי
לוועדה. העניין

י ר ו י א ר נ ב  הבנה מתוך כן, בהחלט :א
 — כלומר מועד, בעוד בוועדה תידון שהיא
מייד.

ה ע ב צ ה
.36 בוועדה לדיון ההצעה העברת בעד
.10 היום מסדר ההצעה הסרת בעד

 מפא״י, אגו״י, אנשי את כללו אלה (עשרה
שוב ובכללם, — מפד״ל מאנשי חלק

 את להעביר שהציע שר־הדתות, גם במפתיע,
 ועמוס חרות, אנשי רוב — לוועדה העניין

 בעד מההצבעה. נעדרה רק״ח מרפ״י. דגני
 ל״ע, הליברלים, מע״י, אנשי הצביעו הצעתנו
 המפד״ל, אנשי שאר ומק״י. מ״ח מפ״ם,

מ נמנעו ובורג, שפירא השרים ובכללם
הצבעה).

 לפרט אפשרות כל אין מקום, מחוסר
 השבוע. במשך סיעתנו פעולות שאר את
השאר: בין

נאומים. שני עוד נשאנו :•
• נאום שנאמד, היחידה הסיעה היינו ,

 מיליון 500 של הנוסף התקציב נגד עקרוני
 בליכוד־ המריבות פרשת את גוללנו ל״י.

והביטחו המדיני בשטח ואי־כשרונה הלאומי
 לא מק״י, מלבד אחרת, סיעה שום ני.

זה. לתקציב הסתייגויות בכלל הגישה
 לשאילתות נוספות שאלות במיסגרת 9

 שר־ שר־החוץ, ראש־הממשלה, עם התווכחנו
חד שאילתות כעשרים והגשנו המשפטים,

דיין־אלון. פרשת על השאר: בין שות.
יו׳׳ר עם מכתבים חליפת ניהלנו ••

הכנסת. מול הפגנות נוהלי על הכנסת
 הדיון את סיימה שהוועדה לכך זכיתי #

 וחצי, שנה מלפני לסדר־היום, הצעתנו על
 באוניברסיטות. הלימודים שכר העלאת נגד

להעלאות. להתנגד החליטה הוועדה
 להנהיג מיקונים הצעת בעד הצבעתי •

 הצעת בעד וגם במדינה, אזרחיים נשואין
 הדתי השיפוט את לפחות לצמצם כהן־צידון

מסדר־היום. כמובן, הוסרו, שתיהן זה. בשטח

 צריך בו שבוע בהחלט
תע אם אבל להיזהר:

 לך. יבולע לא כן, שה
לקבי טוב הוא ד׳ יום
 — עיסקיות החלטות עת

 יום בעיות. וללא באיפוק
 הוא השבוע, בסוף ב׳,

מחוד להתארגנות טוב
 בת־דלי, כלל, בדרך שת.
תג לא אם תעשי טוב
 לא באכילה, לא דבר: בשום השבוע זימי

בהוצאות, לא וגם — בפגישות לא בבילוי,

★ ★ ★
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שבת בו ברגע דווקא  ח
— לטובה מסתדר שהכל
ת צצות מחודשות. בעיו
המתח־ עודף־מלץ, אבל

ף ן ס  פותר השבוע, לך *
ת א ■ יתרה. בהצלחה כולן [
ס א ■ תון אתה ! לבעיות־ נ
ב עצמן, על שמור לב,
לע־ אפשר השבוע: סוף

בצו אבל דבר, כל שות *־
ת. רה מ גז מו ־ תי מתוכ לא לגמרי פגישה מ
בן־מאזניים. עם בפקעת אותך מסבכת ננת

★  ★  ★
 תזיק, לא אדיבות קצת

 מ- ניכר שחלק למרות
 אותן, מלאים מכרין

הב מבחינת השבוע.
ני שיפור — ריאות

 בהדרגה, מסתמן, כר
 כספים: השבוע. בסוף

 מוטרד להיות תוסיף
הבע מיכלול על-ידי

אה תתגבר. אבל יות,
 הרפתקאות- לגבי רב״משמעי שבוע : בה
הגדולה. לאהבה חשיבות חסר אך לב,

★ ★ ★
מר־' להכרעות נדחף אתה

ה על־ידי חיקות־לכת,
 אתה בו הכלכלי לחץ

 זה דבר כשלעצמו, נתון.
 לעתיד מסוכן ואף רע

לרעיו לב שים יקיריו.
 לך המוצעים חדשים, נות

מידידיך, שניים על־ידי
או לקבל תחפז אל אבל
 ביחוד אוטומאטית. תם

העי סכנתו ממזל־סרטן. להיזהר לך מוטב
היער. את תראה לא עצים מרוב קרית:

★ ★ ★
שתייה, מפריז אתה אס  ב

הש עצמן, על שמור
 לסכנה נתונה את בוע.

מו בת־תאומים. רצינית,
 בדיקה לעבור לך טב

 לא שזה כדי רפואית,
 לב כליות, לכת. ירחיק
 האיברים בין הם וכבד

עלי משפיעים שהמזלות
 השבוע. לשלילה, הם

תן מעודד בחייך שבא שינוי־פתע  לשקול או
ם, תהיו אל דרכך. את מחדש השבוע. בזבזני

★  ★  *

 ימשיכו לא להפתעתך,
שצי כפי לזרום חייך
 החדות התפניות פית.

מבחוץ, לגמרי יבואו
אפש כל תהיה ולא
ד עליהן. להשפיע רות
א לך משמש זה בר

:דבר לעשות לא ליבי
יו זאת, למרות אבל
דברים. להתרחש סיפו

ברי על שמור מבילבול-חושים^ הישמרי
במיקצת. רועשים צבעים לבשי אותך.

סה11
 - ביוני ;
לי 2) ביו
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★ ★ ★
 היה לא שעבר השבוע

אי השבוע גם אי־אי־אי,
 אתה אם אלא מזהיר, נו
 והמסתג־ המתכנסים מן

ל לך היה כדאי רים.
 ב־ קצרה, חופשה קחת
 סוף־ש־ בסביבות יחוד

 או נ׳ ביום בוע־המזל:
שתק גם היה כדאי ג׳.

 ולא בריאותך על פיד
 בגורמים התחשבות של שבוע זהו תתעייף.
עליך. משפיעה כרונית עייפות מישניים.

ב אתה ואם הים מן ממים, היזהרי השבוע
 קלי־דעת. אנשים בחברת מהפלגות — מסע

ן יש אם פתן, לצאת נסי לכן, הכוח ב  מקלי
 אנשים על רושם לעשות

 מזל בני רבי־השפעה,
ע הס אריה. או עקרב
טב לן. לעזור שויים  מו

ם תסמכי שלא ע בעיניי
ת מו  של מוב־ליבן על צו

 ע־ את אחרת הבריות.
ה אכזבה. לסבול שוייה

 משתפר הכלכלי מצב
 טובה כלכלית הזדמנות

ם לצוץ עלולה  ׳1 ביו
רבות. עליה תצטער תוחמץ, ואם — הבא

★  ★  ★
של למעט השבוע זקוק אתה מכל, יותר
 מן ליהנות כדי כוח לקצת פנימית, ווה

 שהיית כפי החיים,
 בהיעדר בעבר. מורגל

ש לך מחכה זה, כוח
:ריגשי סיוט של בוע

 מעליך ניתקים אנשים
 לייחס עשוי ואתה

הבלתי־ לסיבות זאת
ב תרבי אל נכונות.
 אם ובאכילה. שתייה

 חוש-הו- קצת בך יש
 לצחוק למדי — מור

 נשוי אתה אם שלך. הקטנות הבעיות על
השבוע. להסתכן תהסס אל — וצעיר

ל מתייחסת שאת הגברי-במיקצת זיחס
 אותך, להכשיל עשוי בת-עקרב, זהבה,
 לטעום תנסי :זשבוע

 ,נעלי־ רומאנים משני
 ו־ — לגבייך חשיבות

 להפסיד עלולה זת
 גם זהו שניהם. זת

 במיוחד: אלים ובזע
 בקטטות, תסתבך <ל

 בהפג- או :התנגשויות
 עשוי הבריא זעמך ות.

״ מ- הרחק אותך !גרור
 לצאת לא !זהירות ■י.

התקדמות לחו״ל. לא ביחוד !טיולים!

0
עוןת

ר 22 ב טו ק או  - ב
במבר 22 בנו

★  ★  ★
ה לך להיגרם עלול מאוד, תיזהר לא אם

 ביחוד כספי. או כלכלי עיסקי, נזק שבוע
 אם הגניבה. סכנת חזקה

תעודת־ביטוח, לך יש
כסדר, יהיה שהכל הקפד
לרכושך. שנוגע במה

 לה רומאנטית פגישה
עצ מגלה מזמן ציפית

— ונהדרת קסומה מה
 יחם שחלמת. כפי ביחוד

להש עשוי מצידך נכון
להפ זה, רך פרח קות

מפואר. לצמח־אהבה כו
 ובעדינות־תגובותיך. בך תלוי שזה זכור אבל

פסים. לא אך — לבן, או שחור. לבשי

★ ★ ★
 השבוע כמו זה, שבוע

מן עומד שעבר,  ה־ בסי
 שלך. העיסקית קאריירה

הו,  שבוע הכל, בסך, ז
 שתפעל בתנאי — טוב

ת, בעירנות רו ו ובזהי
כן תהיה שינוי. לכל סו

שוי שלן השותף לר ע
 או אותך, לנטוש צות

 שאינן לכיוונים לצעוד
לן, שיחליט תתן אל בהם. רוצח שבי  שקול ב
 לן. להוסיף יבול זה מה ושעל צעד בכל

 גדול, הזה הזר של כוח־המשיכה בת־גדי:
 אם לך. יזיק הוא אף־על־פי־כן, יודע. אני
רבות. לשנים בכייה תהיה זהירה, תהיי לא

1608 הזה העולם


