
 קטא, בשו
□,ימיר שפכים

הש גשטח פעילותנו הגיעה השבוע
 של תקציר הנה חדש. לשיא אילתות
 יותר הרבה במקור שהן — מהן אחדות

ומנומקות: מפורטות
 וו■ נכון האם לשר־המיסחר־והתעשייה: 9

 את לקבל סירבו בתל־אביב הבשר סיטונאי
 נכון האם להם? שהוצע הקפוא הכשר

 הקצבים נאלצים הגבוה השומן אחוז שבגלל
לצרכן? הבשר את לייקר
שמאות נכון האם :לשר־החינון •

דמי־ את קיבלו לא מחו״ל סטודנטים
להם? שהובטחו הקיום

ל כי נכון האס : לשר־הפנים 9 ע פ  מי
 מכיוין חוקי, אינו דן כאיזור השפכים

 שר־ של מראש אישור טעונה פעולה שכל
הבריאות?

 המכון של בפירסום :לשר־הביטחון 9
 כי נאמר, בלונדון איסטראטגיים לעיונים

 עם פעולה משתפת הצרפתית דאסו חברת
 לטווח קרק?ן*קרקןן טיל בפיתוח ישראל

ב המונע דו־שלבי מיל וכן ק״מ, 450 של
נכונה? זו ידיעה האם מוצק. דלק

שחברת־ נכון האם :לשר־האוצר •
 בלי פרטי, לקבלן מסרה הלאומית הנפט

 כאבו״ לעובדיה האוכל אספקת את מיכרז,
 רעות הן המוגשות הארוחות וכי דודם,

ויקרות?
 כנמל■ כי נכון האס : לשר־התחבורה •

 בתקן עורי־ניווט אין כלוד התעופה
הנ בטיחות את מסכן הדבר וכי מתאים,
חיתה?

 המלך העביר האם : לראש־הממשלה •
 באמצעות אילת, הפגזת אחרי חוסיין,
 תגובה למניעת הצעות האמריקאי השגריר

ישראלית?
שר־הפנים בדק האם :לשר־הפנים •

תל־אכיכ כעיריית יש כי הטענה את
מיותרים? עובדים 1500
טענת נכונה האם :לשר־הבריאות •

 דעת־הקהל כי הארצי, בכינוסם הכירורגים,
השתלות־אכרים ביצוע מעכבת הדתית

ז כישראל
הצנ מעכבת מדוע :לשר־הביטחון •
 לתרומות־ הנוגעים מכתבים פירסום זורה

במוצבים צה״ל לחיילי תקליטים
רחוקים?

ששר נכון האם :לראש־הממשלה י•
 ישראל כי יארינג הד״ר לידיעת הביא החוץ

ב אל־שייך כשאדם להישאר החליטה
הנסיבות? כל

מעו האם :לשר־המיסחר־והתעשייה •
 בשטחים יהודים של השקעות הממשלה דדת

להם? ניתנות ערובות ואילו המוחזקים,
בארץ קיים האם :לשר־התחבורה •

 אס־ המעכב כמשאיות, חמור מחסור
 משרד־ נוקט פעולות ואילו מיטענים, פקת

לחיסולו? התחבורה
הוציא כסף כמה :לראש־הממשלה •

פקי־ כמה הקמתו, מאז מרכז־התפוצות
פעולותיו? היו ומה בו, הועסקו דים

מ 157־ כי קבע סי : לשר־העבודה •
המוחז מהשטחים הפועלים שכר
ה של לקרנות־גמל יועברו בישראל קים

מטרה? ולאיזו הסתדרות,
 עי■ ראש ביקש האם : לשר־הפנים :•

 ש- שיחה פירטי לחקור ירושלים ריית
 פקיד־עי־ עם הדתי לסגן־ראש־העיר היתה
 הערביים? התושבים עם מגע המקיים רייה
ב הגובלים לעניינים השיחה נסבה האם

שחיתות?
שהמו־ נכון האם :לשר־הדתות •
 לאח־ משלמת כירושלים הדתית עצה
ל נוספים, רבנים לשלושה משכורות רונה

חוקי? אישור לא
נכון העם : לשר־הממונה־על־ההסברה •

 לאחרונה פוטרו הערכית כטלכיזיה כי
! הערביים? העובדים רוב

אגף כי נכון האס :לשר־החינוך •
 דיין משה השר כי התלונן העתיקות

 וכי במגדים, בלתי־חוקיות חפירות ביצע
מפק את גירשו דיין השר של ראשו שומרי

 נלקחו האם המקום? מן העתיקות אגף חי
כלשהם? מימצאים זיין השר על־ידי

הק מאז :לשו־הממונה־על־ההסברה •
טל בשידורי הופיעו חברי־כנסת אילו מתה,
הדבר? את קבע ומי — ביזיה
 עיריית כי נכון האם :לשר־ר,עבודה •

בלתי־ באופן מס״מפלגות גובה תל־אביב

היום: לסדר הצעות
 רכות כה דחופות הצעות אחד, שכוע תוך להגיש, נאלצנו לא מעולם

 חשוכות לאומיות ככעיות לטפל הכנסת את לזרז כדי - לסדר־היום
:כיותר

כירושלים. מעשה-הטרור •
 כעיק־ אחרים וכשירותי־חירום נפגעים כפינוי שנתגלו הליקויים •
כירושלים. ההתפוצצות כות
 כ■ לשריפה כנוגע החקירה מדו״ח הנוכעות הדחופות המסקנות •

לוד. נמל־התעופה
 בית■ שופטי כל דעת על העליון, כית־המשפט נשיא תכיעת •

 הלאום םעי!ש למחיקת הצעת־חוק לכנסת תכיא הממשלה כי המשפט,
 משפטית חוות־דעת זכרוני אמנון צירף זו (להצעה כמירשם־התושכים.

הכנסת.) נשיאות לחכרי העניין את להסביר כדי מפורטת,
 משכר־הכספים כעיקכות הישראלי למשק הצפויות הסכנות •

כאירופה.
 מדיניות לגכי דיין ומשה ספיר פינחס השרים כהצהרות הסתירות •

המדינה. כמשק המוחזקים השטחים שילום כעניין הממשלה

ם א ן ה ו כ ש נ
 מומר שאילתה, על שר עונה כאשר

 על־ נוספת אחת שאלה לשאול לשואל
 זאת עושים אינם חברי״הכנסת רוג פה.
 כאשר באולם נוכחים אינם פשוט כי —

נוכ הם ואם שלהם. לשאילתות עונים
ה להם חסרה קרובות לעיתים — חים

במ בו לנסח כדי הדרושה אינפורמציה
מוקדמת. הכנה ללא חדשה, שאלה קום

לק יכולים הדברים שני אין לגבינו
 בבואם כי השרים כל יודעים לכן רות.

מו להיות עליהם שלנו, לשאלות להשיב
 כה הוא הדבר נוספת. לשאלה כנים
לשאיל תשובה בגמר כי עד להם, ברור

 לשאלה עוברים השרים אין שלנו תת
כש ומחכים. בי מתבוננים אלא הבאה,

 הם שוב, ולשאול לקום לנכון מוצא איני
הפתעה. של בולטים סימנים מגלים

 רבות לשאילתות השרים ענו השבוע
 הוויכוחים התעוררו השאר ובין שלנו,

:הבאים
ומדליות. זקיפות־קומה ספורט •

 השיב שר־החינוך־והתרבות שסגן אחרי
 את שליוו העסקנים מיספר על לשאילתתנו

למכסיקו: האולימפית המשלחת
 כי אמר סגן־השר כבוד :אבנרי אורי

ל נשלח (הממשלתית) רשות־הספורט ראש
 להסיק כדי המדינה, חשבון על מכסיקו

 מה זה, כסף תמורת היא: שאלתי מסקנות.
 רשות־הספורט ראש שהסיק המסקנות הן

 במכסיקו? שלנו המשלחת שנחלה מהבושה
 משרד־החינוך־והתרבות? לגבי מכך נובע מה

הבנתי אם :ידלין אהרון סגן־השר
 שהיו לאנשים בקשר לא שאלתך, את נכון

של המשלחת להישגי בקשר אלא במכסיקו,
 לסכם שאפשר סבור אינני — במכסיקו נו

ב במכסיקו באולימפיאדה השתתפותנו את
היה לא זה בהן. השתמשת שאתה מילים

 רק (זוהי לחץ? באמצעי שימוש תוך חוקי,
זה.) נושא על שאילתות מסידרת אחת
 השר נהג האם :לראש־הממשלה •

בכ ציטט כאשר כשורה שלא דיין משה
 ועדות־שרים. של והחלטות פרוטוקולים נסת

בשטחים? הערבים שילוב בעניין
יש כי נכון האם : לראש־הממשלה •
חוזה על לחתום הסכמתה את היתנתה ראל

ב הגרעיני הנשק של אי־ההפצה
 — כן אם לגבולותיה? אמריקאית ערובה
גבולות? לאילו

 מראש ידענו מחדל. היה לא זה כישלון,
 של קטן מיספר רק מדליות. עם נחזור שלא

מכ מאולימפיאדת מדליות עם חזר מדינות
סיקו.

 הישו לנו היה זאת שבכל לומר רצוני
 הנבחרת הכדורגל. נבחרת בהופעת נכבד

 הפ היתה היא יפה. והתנהגה יפה, שיחקה
 זוקף אני ביותר. קשים פיסיים בתנאים עם
 שלה, המשמעת ואת בכבוד, עמידתה את

 הלאומי. המאמן עם נסעה שהיא לעובדה
 הישגים לנו היו בשחייה שגם חושב אני

נאים.
 ופה נכון, זה במיקצת, התרגשו הקלעים

 כלל בדרך אבל מסויימת. אכזבה היתה
 התנהגות מבחינת המשלחת, של ההתנהגות

והקש ישראלית זקיפות־קומה ספורטיבית,
 — במכסיקו היהודית הקהילה עם רים

כשורה. לגמרי היתה
קדושים כמקומות מחצאיות •

למ כדי נעשה מה שר־הדתות את שאלנו
 שימוש העויינת הערבית מהתעמולה נוע

 כמקומות יהודים המראים בתצלומים,
 הפוגע בלבוש לאיסלאם, הקדושים

 ביותר, ארוכה תשובה ענה השר ברגשות.
בלתי־מספקת. אך

ההס לאור השר, כבוד אבנרינ אורי
 הישנות למנוע אפשר איך הזה, הממצה בר

 באיזור מצטלמים שאנשים כאלה, מיקרים
ב הפוגעים בלתי־נאותה, בצורה הר־הבית

 מתפרסמים תצלומים ואותם הערבים, רגשות
 ליד אלי. גם הועברו הם הערבי? בעולם
 אי־אפשר למה שמירה. יש המערבי הכותל

בהר־הבית? על־כך להקפיד
 זה מצלמה ורהפטיג: שר־הדתות

 להכניס יכול מבקר כל גדול. לא מכשיר
 לא בלבוש לפעמים ולהצטלם קטנה, מצלמה
 הסברה של עניין יותר זה נאות. כל־כך

זאת. עושים ואנו תרבותית, ותעמולה
שלפ גדול, כה בשטח למנוע, אי־אפשר

 שמישהו הכלל, מן יוצא איזה יהיה עמים
שוט ההסברה. כל למרות דבר איזה יעשה

 שטח בתוך בהמוניהם נמצאים אינם רים
 רוצים אינם אל־אקצה מנהלי גס הר־הבית,

לשם. שיבואו
האטומית והפצצה ישראל #

 ישנה לשאילתה ראש־הממשלה ענה כאשר
 הגרעיני, המחקר בשטח ישראל פעולות על

 שאלה לשאול כדי ההזדמנות את ניצלנו
יותר: אקטואלית
 זו, שאילתה הגשת אחרי :אכנרי אורי

שונים, דברים העולם בעיתונות התפרסמו

ת ד ה
את מקדטות

לוג
 לאפשר בא הדיינים״ ל״חוק התיקון

 של הראשיים הרבנים משני אחד לכל
 בית-הדין״׳ אבות כ״ראש לכהן תל-אביב

 בית־המש- לנשיא המקביל (תואר הרבני
 לכל היה כה עד הממלכתי). המחוזי פט

אחד. ראש רק כזה בית-דין
ל תבענו זה. חוק נגד שהצבענו מובן
 הדתית-הפו- המישרה בין בכלל הפריד
השיפו המישרה ובין ראשי) (ר,ב ליטית

 המיש- משתי אחת שכל מכיוון — טית
בע של המלא כוחו את מחייבת רות
שונים. כשרונות ואף ליה,

הקוד המפלגתיות הקנוניות על עמדנו
והו ראשיים, רבנים לבחירת בארץ מות
: ספנו

רי י או ר נ כ . : א .  הד־ הכפייה מצדדי .
 כדי דרושה הדתית שהכפייה טוענים, תית

 פעמים כך על התווכחנו בעם. פירוד למנוע
 ישראל לגבי לא נכון, איננו הדבר רבות.

בתפוצות. היהודים לגבי פחות ועוד
ה לגבי ההפרדה מדוע שואל: אני אבל,

 אחד, במישור רק רשמי באופן קיימת עדות
 מנציחה הדת דווקא מדוע הדתי? במישור

 ״מסורת״? על הסתמכות תוך הפילוג, את
 איזו פילוג? המנציחה זו, היא מסורת איזו

 במדינה, פילוג המקדשת זו היא מסורת
ב השטחים שאר בכל ונעלם ההולך פילוג

מדינה?
 וספי' אשכנזי רמטכ״לים, שני אין מדוע

 שני אין מדוע מבעית! הרעיון עצם הרי די?
 וספרדי? אשכנזי עליון, לבית־משפט נשיאים

 הניצחי הפילוג את מביאה הדת דווקא מדוע
 הפילוג, את מנציחה הדת דווקא ואם חזה?
 אש־ שהוא אחד, שר־דתות דווקא יש מדוע
 שגם אחד, סגן־שר־דתות יש ומדוע מזי,
ספרדי? ולא אשכנזי, הוא

 אדוני לן, שהיתח שיחה על שהסתמכו
 נכונים האס דגניה. במשק ראש־הממשלה,

 לדבריך, העולם בעיתונות שניתנו הפירושים
לאמ להצטרף מתכוונת אינה ישראל באילו

הגרעינית? נה
הש :אשכור לוי ראש־הממשלה

 הבא, בשבוע זה, בשבוע מתי? היא: אלת
 שהתפרסם, מה קראתי לא השנים? במרוצת

 היסוס): (אחרי השאלה. על לענות לי וקשה
נשאל כן. על נשאלתי זוכר, שאני במידה

 נחפזת איננה ישראל ממשלת מדוע תי;
החיפזון? מה כדרכי: אמרתי, ואני לחתום?

כאי הידיעה את הכחיש אכן השר •
עם מלחמת־ששת־הימים, ערב נפגש, לו

ל הרשיתי כפאריס. הסורי השגריר
 (השגריר זו. הודעה לגבי ספק לבטא עצמי

 כי טען כי אף בסוריה, לדין כך על הועמד
ממשל של מפורשות הוראות פי על פעל
תו.)
ל לפעול הבטיח ידלין סגן־השר •

בירושלים. הסטודנטים שיכון
(מעור הערכה לנו מסר דיין השר •
 בים־ הסובייטי הצי של למדי) פלת

הנוס לשאלתנו לענות סירב הוא התיכון.
 של סכנה זו בנוכחות רואה הוא אם פת,

תעלת־סואץ. באיזור סובייטית התערבות
 נוספת שאילתה על ענה דיין השר •
כעו בתים, לפיצוץ הנוהלים על שלנו

 אנו אלה בשאילתות מעשי־חבלה. על נש
ל מערכת־הביטחון את להביא משתדלים

 מעשי״ למניעת כלשהו, משפטי נוהל קביעת
שרירות.

 על-ידי הופתע ראש־הממשלה •
 סנפיר, האי בעניין שלנו נוספת שאלה
 את נתנה ״לא הממשלה כי להודות נאלץ

מדי ריבונות יש למי השאלה על דעתה״
האי. על נית

 כי הכחיש דינשטיין סגן־השר •
 ועדת־הבס* לחברי האוצר שנתן הכסף
 היה באירופה, טיול שיערכו כדי פיס,
ה על לפקח (שעליה לוועדה שוחד מעין

אוצר).
לשאל ענה כן־מאיר סגן־השר •
 בנהר השוררת הנוראה העזובה על תנו

 לא הוא מתים. דגים צפים שבו הירקון,
 שהש־ שלנו, חדש רעיון על להגיב סירב

 נוספת: שאלה של בצורה לראשונה מענוהו
הרשו מידי הנהרות ענייני כל את להפקיע

ל ארצי מינהל ולהקים המקומיות, יות
ולנהרות. נחלים


