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 כיסאות הבאתם הריצפה? על תשבו ״נו?

 בכוח?״ אתכם להזיז יצטרכו מתקפלים?
ל מצא שלא בכנסת, איש כמעט היה לא
ה השאלות מן אחת לשאול השבוע נכון
ה סיעות לתגובת כמובן, הכוונה, אי,ה.

 המערך—גח״ל לתוכנית הקטנות אופוזיציה
המוס לפינה שלהן הח״כים 18 את לדחוף

המליאה. אולם של תרת
היה נראה שעבר, בשבוע ישיבתה בחום

 של בראשותו הישיבה, מקומות ועדת כי
 תתבצע שהמזימה ניצחה. באדר, יוחנן ח״כ
 הת־ אך השבוע• של הראשונה בישיבה כבר

 מאגו־ — הקטנות הסיעות כל של לכדותן
 חברי כי והאזהרה — מק״י ועד דת־ישראל

 הקנו־ את לקבל מתכוזנים אינם אלה סיעות
 הכנסת יו״ר שלהן: את עשו בשקט, נייד,

 עד הוקפא העניין כי הודיע, ברקת ראובן
דיוני יכלו וכך הכנסת. בוועדת נוסף לבירור

 ח״כ כשכל שערוריות, בלי להתנהל השבוע
הרגיל. במקומו יושב

 גם הדים היכתה הקטנות הסיעות יוזמת
 רקמו שנציגיהן הגדולות, המיפלגות בקרב

הקנונייה. את
 ביקורת נמתחה המערך סיעת בישיבת

 בשינויים שאין עוד, מד, התוכנית. על קשה
 ה־ של מקומותיו את לשנות כדי המוצעים

גח״ל. אנשי בהזזת רק ומדובר עצמו, מערך

ה על ביקורת נמתחה גח״ל בסיעת ואילו
 ובלתי־מכו־ קטנונית כה בקנונייה התעסקות

בדת•
ב מיוחד לדיון שהתכנסה הכנסת, ועדת

שנר הרוב, סיכום. לכלל הגיעה לא נושא׳
 הקנונייה, לביצוע לכן קודם מובטח אה

 הרעיון של נלהבים תומכים גם התפורר.
 — להכריע אפשרות באין דעתם. את שינו

נקבע. שטרם למועד ההחלטה נדחתה
לקונ לצאת הכנסת יו״ר עומד בינתיים

שב להניח אין באירופה. סוציאליסטי גרס
 את לשבש העלולים נוהלים ייקבעו העדרו

הכנסת. של התקינה עבודתה
 יצחק המערך ח״כ ממלא־מקומו, ואילו

 לקנו־ החריפים המתנגדים בין שהיד. נבון,
 אלה סדרים שינהיג להניח אין — זו נייד,
הרם. בתפקיד כהונתו בעת

הזמנית? ההקפאה אחרי ומה
 הקנונייה והורדת מוחלטת, הקפאה אולי

הבית. של מסדר־יומו

א אזרחות ־ כן קליטה ל
 לשר־הקליטה, מופנית היתה האחת לתשובה. אבנרי אורי של שאילתות שתי זכו השבוע

מעורבים. זוגות של בניהם אל המדינה ביחס עסקו והן לשר־הפנים, השנייה
 קריאה הופנתה ובו בכנסת, שנערך הדיון בעיקבות שר־הקליטה: את אבנרי שאל ■

 מי גם האם — לישראל יהודים עליית לאפשר על־מנת שעריה לפתוח לברית־המועצות
 להליכי זכאי יהודיה, אינה והאם יהודי הוא שהאב מנשואי־תערובת, לבני־זוג שנולד

קליטה?
 מעורבים לזוגות בנים ״כן. זה): בתפקיד הראשונה (בהופעתו פרס שמעון השר תשובת

לעולים.״ הניתן הסיוע לכל זכאים
 היינו עולים: לזכויות נישואי־תערובת בני זכאים האם אבנרי: שאל שר־הפנים את !■

 בתעודת־הזהות הלאום בפרט נרשם מה השבות? חוק מכוח ישראלית אזרחות קבלת —
נישואי־תערובת? בן של

 חוק לפי מוענקת אינה ״אזרחות (מפד״ל): גולדשמיד יוסף שר־הפנים סגן תשובת
 האזרחות חוק לפי האזרחות. חוק פי על המדינה תושבי לכל מוענקת אזרחות השבות:

.ישראלית אזרחות לקבל רשאים עליהם חל איננו השבות שחוק אנשים גם .  יהודי, אצל .
 לנישואי־תערובת, בן לא־יהודי, אצל 'הודי; לאום בפריט נרשם לנישואי־־תערובת, בן

האב.״ של הלאום נרשם
 עולה, של למעמד זוכה ארצה, הוריו עם העולה יהודיה, אם של בן הדבר: פירוש

 נוכרייה, אם של בן אוטומטית. זכות־אזרחות לו מלונה זה מעמד השבות. חוק בתוקף
 אינו באשר השבות, חוק בתוקף עולה של למעמד זוכה אינו הוריו, עם ארצה העולה
 ופקידי _ למשרד־הפנים מיוחדת בקשה להגיש עליו להתאזרח, רוצה הוא אם יהודי.

שיקול־דעתם. פי על להחליט יכולים במשרד המפד״ל

ת ספ  ג׳זקר תו
ם ת במקו פ ס יוקר תו

 של הצעותיהם על ההצבעה מן נמנעתי
 זכין דוב מפ״ם וח״כ סנה משה מק״י ח״כ
 להשתמש כדי בהעלאת־המחירים, לדון

 לבעיית עמדתנו את ולהסביר בזכות־ההנמקה
ויוקר־ר,מחייה: השכר

 יש שכר. תוספת שתהיה ספק ,,איו
 מכל הצהרות יש תקיף, מזכיר להסתדרות

תו הענקת של לעקרון המסכימות הצדדים,
 משא־ ומנהלת יושבת ההסתדרות שכר. ספת

 היא מי עם השכר. העלאת שיעורי על ומתן
 בעלי התאחדות עם יושבת היא — יושבת?

 ממי 10ס/ס הכל בסך המעסיקה התעשיה,
שההס בעוד וזאת בישראל. קבלי־השכר

 ממקבלי־ 53/״0 מעסיקות והממשלה תדרות
במדינה. השכר
 ביותר הגדול המעביד של האינטרס ״מד,

 תוספת ישלם ברירה, לו אין אם במדינה?
 לפגוע לא כדי מינימלית, תוספת אבל שכר,

עצמו. שלו במפעלים
מניח אני שכר. העלאת תהיד, כן, ״אם

ש שלוש או לשנתיים הקפאה גם שתהיה
 אפשר אלה, שנים שלוש במשך — נים

 תוספת־יוקר. של המושג את לשכוח יהיה
ל להתרגל שנצטרך חושש אני זאת לעומת
 ששומר קלף — ג׳וקר תוספת של רעיון
 תוצאותיה את לבטל כדי האוצר, שר בידיו

החד למיסים כוונתי .יוקר• תוספת כל של
 שדוחים העובדה. להטיל. עומד שהוא שים
 תהליך גמר עד המיסוי מדיניות קביעת את

במחי יחסית יציבות ואולי השכר, העלאת
 תוספת־ את לרוקן כוונה שיש מלמדת ם, ר

מתוכנה.״ הזאת השכר

*
מה בציבור? הידועה עס ו

 האשה, זכויות שיווי חוק קיים בישראל
 מע־ נחות שבהם רבים שטחים נותרו אבל
 הבולטות ההפליות אחת הגבר. ממעמד מדה
ה ברכוש לחלקה נוגעת לרעה האשד, של

משפחה.

י המשמר מ״עו התמונה

ה ת ל י א ש

 שר־הדתות אל:
כהן שלום ח״כ מאת:

 תמונה, נתפרסמה 30.12.69 יום של המשמר בעל
 העוסקים משרד־הדחות פקחי כי צויין שמתחתיה

חצ הלובשת אשר, לכל מספקים הכותל ליד בשמירה
חצ בצורר כיסוי הכותל, ליד והמבקרת קצרה אית
לדעת: מבקש הנני ארוכה. אית
הנ״ל? בידיעה אמת יש האם .1
 ניתנו אשר ההוראות מה א. — אמת יש אם .2

בכלל? אם זה, בנושא לפקחים
 שיותר כדי החצאית להגיע צריכה אורך איזה עד ב.

נוסף? לבוש ללא הכותל ליד לבקר לאשה
 את הנ״ל לפקחים — בכלל אם — סיפק מי ג.
המתאימים? הלבוש צרכי
 על אסור לפיהן ברבים, הוראות פורסמו האם ד.
קצרות? בחצאיות הכותל ליד לבקר נשים
הן? מה — הנחיות ברבים פורסמו אם ה.
 פקחיות על־ידי לנשים מוגש הנוסף הלבוש האם ו.

גברים? פקחים או

 שר-הדתות יתפנה שבועות כמח שבעוד מניח אני
ת דוכן מעל להשיב  לא אבל זו. לשאילתה הכנס

 כל על העובר הכנסת, יו״ר כי :סעיפיה לכל
תה ומאשר שאילתה  לשר מוגשת שהיא לפני או

ת לפסול החליט האחראי,  ז~~ ב הסעיפים א
ו.—ה

 רכוש להחזיק האשד, רשאית הקיים, במצב
 את לוקחת היא גירושין, בעת משלה, פרטי

 המשפחתי, לרכוש אשר עימה• הזד, הרכוש
 לא׳ אם _ נישואיה תקופת כדי תוך שנצבר

לבעלה. שייך הוא שמה, על מפורשות נרשם
שר של הצעת־חוק לדיון הובאה השבוע

 באופן המעוות. את לתקן שנועדה ד,משפטים,
 שהאשה בעיקרון, הצעת־החוק מכירה כללי

 תקופת כדי חוך שנצבר לרכוש גם שותפה
 בינה לערוך יש הזוג, נפרד ואם הנישואין;

ה את ולחלק מדוייק, חשבון בעלה לבין
שווה. באופן ביניהם רכוש

 המוצע. החוק של הכללית במגמתו תמכנו
 שנכתב ההצעה, סעיפי של מנומק בניתוח

 פגמים, כמה על הצבענו זכרוני, אמנון בידי
 הגנה להבטיח כדי — לתקנם רצוי אשר

האשה. של לזכויותיה מושלמת
 את שלל פרוש מנחם ישראל אגודת ח״כ

 מנוגדת היא באשר — לחלוטין הצעת־החוק
 סד טובה המפד״ל ח״כ היהודית• להלכה
 להפקיע הנטייה מן היא אף הסתייגה הדראי

מ מובהקים אישות כענייני לה שנראה מה
 ח״כים הרבנות. של הבלעדי טיפולה תחום
 בקריאות־ביניים, שהתערבו אחרים, דתיים

ל בעיקר — אלה שני להתנגדות הצטרפו
 על מדובר בו המוצע, בחוק אחד סעיף

בציבור. ידועה אשד, של מעמדה
ל המשפטי היועץ כדברי קובע, זה סעיף

 נותן חנווני ש״אם האוזנר, גדעון שעבר
 אשתו שהיא אמונה מתוך לאשה, סחורה

יקו לא חנווני שאותו מישהו,״ של החוקית
ב אשה, אותה גירושי של במיקרה פח,

 הידוע־ב־ על חלים אינם שחובותיה טענה
שלה. ציבור

 הוויכוח דת לצמצם ״מדוע כך: על הערתי
 סעיף למיסגרת רק הידועה־בציבור מעמד על

 מספרם כי הסביר ארזי חבר־הכנסת זה?
 הוא ידועים־בציבור זוגות של הרב־יחסית

 מה היהודית. ההלכה נוקשות של תולדה
ה על להגן באים זו? נוקשות נגד עושים
 אם האשד״ של גורלה יהיה ומה חנווני!

 לה שהוענקו זכויות ממנה יופקעו זה בחוק
המש ששר מציע אני אחר? ישראלי בחוק
 שקיים למרות הבעייה, על דעתו יתן פטים
כזה.״ זוג של הנישואין פקיעת בהגדרת קושי


