
1973 בינואר 8 ־־ 10
 חלק ולפעמים — חלק רק לקלוט יבול זה מדור

 הוא .העיקרי המקופח בכנסה. פעולתנו של — קטן
השאיל :רצוף פעיל במאבק עומדים אנחנו שבו מיגזר
תות.

 שבע לפני לכנסת, כשבאנו ביותר. חשוב מיגזר זהו
חד. לנשק אותו הפכנו ומוזנח. חלוד נשק זה היה שנים,

 עצמן השאילתות את כזאת: היא חלוקת־העבודה
 השר בא באשר זיכרוני. אמנון כלל בדרך ומבין יוזם

 נמצא אני מוקדמת), הודעה שום בלי (לרוב לענות
 לנוכחותי החשובות הסיבות אחת אגב, זוהי, באולם.

הכנסת. מליאת ישיבות בבל הקבועה
 אני מלאה, או נכונה תשובה משיב אינו כשהשר

 המותרת האחת הנוספת השאלה את במקום בו שואל
״המצ רבה במידה הוא שגם נשק — לבעל-השאילתה

סיעתנו. של אה״
 — מאד מעניינים להיות יכולים האלה הדיאלוגים

 במה הנה להתחמק. בולט באופן משתדל כששר בייחוד
:האחרונים מהשבועיים דוגמות

קוווו שימחת  ו
א שד ובו■! ב א

5577 מס׳ שאילתה
ראש■ את שאל אכנרי אורי חכר־הכנסת

:הממשלה
 השגריר מינוי סביב לוויכוח שהיה הפירסום נוכח

 בארצות־הברית, החדש הישראלי
לדעת: מבקש אני

שגרירים? מינוי על מחליט בממשלה מי )1(
 יוזם הוא מי — מחליטה כולה הממשלה אם )2(

הממשלה? בפני לאישור ההצעה ומביא המינויים
 מאיר: גולדה ראש־הממשלה תשובת

 הממשלה. אישור טעון שגרירים ׳מינוי : 1 לשאלה
 החוץ. בשרות למינויים השרים ועדת : 2 לשאלה

לחבר־ נוספת שאלה :ארזי ראובן חיו״ר
אבנרי. הכנסת

 האם ראש־המנזשלה, גברתי אבנרי: אורי
 שגרירים ׳של מינוי מאשרת• שהממשלה מקובל

1 שר־החוץ ננל־ידי מוצעים אינם אשר
 היום עד מאיר: גולדה הממשלה ראש

הזה. כדבר קרה לא

5592 מס׳ שאילתה
שרי־ה־ את שאל אכנרי אורי חבר־־הכנסת

חוץ:
לדעת: מבקש אני

קה אבן אפרי מנוסי ב ח׳/ב ( הכפול״) לו

? נכונה הנ״ל הידיעה האם )1(
 הוא מה — נכון אינו לעיל הנקוב המיספר אם )2(

כנ״ל? המוגדרים של מיספרם
 כיום קיימות האחרים ה״ממזרים״ לגבי גם האם )3(

המיקרים? מיספר הוא מה — כן אם חיתון? בעיות
ת ב שו ת ת תו ד ה ר־ : זרח ש ג טי פ ה ר ו

 .2496 סס׳ לשאילתה תשובתי ראה :3—1 לשאלות
ר ״ כי היו רד לחבר־ נוספת שאלה :זר מ

אבנרי. אורי הכנסת
רי ׳אורי כנ  השאילתה בין השר, כבנד :א

 מזכיר השר שכבנד השאילתה לבין כאן הנדננה
 לפחות כלומר, — שאילתות 3,093 מפרידות יאותה

. המיספר מה שאלתי שנתיים. ום י ה
השאילתה, את שהגשתי בזמן המיספר היה מה

? 1972 בנובמבר
ת שר תו ד רח ה : ז ג טי פ ה ר  חבר־הכנסת ו
 וכמה בכמה אחד עניין על חוזר אתה אבנרי,

המישרד, לעובדי עבודה לחסוך כדי ■שאילתות.
 את תקרא :לך אומר אני בנייוז, לחסוך וכדי

 אחרות שאלות עוד לך יהיו ואם ההיא, השאילתה
בתשובה. שם חסר מה שאילתה תנסח —

רי : או רי כנ  פונה אני היושב־ראש, אדוני א
 להשיב יכול ששר חושב אינני :זה בעניין אליך

 ,,ראה במלים אקטואלית עובדתית שאלה על
שנתיים״. מלפני שאילתה

ר ״ כי היו רד אלי, הופנתה השאלה :זר מ
:לך אענה ואני

 שהשרים כזה הוא בכנסת, כרגע, הנוהג
 ומכל בזמן חיסכון מתוך זו, בזכותם משתמשים

 שניתנה לתשובה השואל את שמפנים אחרת, סיבה
קודם. בתאריך השר על־ידי
 הזאת שהדרך חושב אבנרי חבר־הכנסת אס
— לו נראית לא הזאת שהדרך או טובה, איננה
 לוועדת הצעה בצורת או הצעת־תיקון בצורת יפנה

יתוקן. אולי והעניין לנשיאות, או הכנסת
רי רי או כנ רבה. תודה :א

ב ■ש ה שו צי ק ל  ס
יהודים של

5236 מס׳ שאילתה
שר־הפבים: את שאד אכנרי אורי ח״כ

 נתפרסמה 1972 ביוני 29 יום של בידיעות־אחרונות
 במחנות ביקור שסקרה רייכר, גדעון מר של כתבתו
בווינה. היהודית הסוכנות של העולים

 שני ראשון,
לציון ושלישי

5541 מס׳ שאילתה
 שר־ה* את שאל אבנרי אורי חכר־הכנסת

דתות:
 היחסים כי מוסר 1972 בנובמבר 19 יום של מעריב
 ההכנות את שיבשו הראשיים הרבנים שני בין המתוחים

שלהם. ההכתרה לטקס
לדעת: מבקש אני

? נכונה הנ״ל הידיעה האם )1(
? ההכתרה טקס נדחה למתי — נכונה הידיעה אם )2(
? ההכתרה לטקס שהוקצב הסכום הוא מה )3(
הנ״ל? ההכתרה תתקיים איפה )4(

:ורהפטיג זרח שר־הדתות תשובת
לא. : 1 לשאלה
התאריך. נקבע לא עדיין :2 לשאלה
התקציב. נקבע לא עדיין •:3 לשאלה
בירושלים. האומה בבנייני כנראה :4 לשאלה

לחבר־ ננספת שאלה זר: ׳מרדכי היו״ר
:אבנרי אורי הכנסת

 ההשמצות לאור השר, כבוד :אכנרי אורי
והשני־לציון... הראשון־לציון בין ההדדיות

היושב־ראש, אדוני רזיאל־נאור: אסתר
! בכנסת להישמע הראוי סיגנון איננו זה

 אישית דעה לחוות אם :זר !מרדכי היו״ר
פרלמנטרי. עניין זה אין אבל, אומרים. לא כך —

העניין. את אבנרי לחבר־הכנסת משאיר אני
רזיאל־ חברת־הכנסת למען :אכנרי אורי ,

ה ההשמצות לאור האם :שאלתי אתקן נאור,
והראשון־לציון, האשכנזי הראשי הרב בין הדדיות

 להציע מקום שיש סבור אינו השר כבוד האס
 רבנים שלושה בעתיד שיהיו כדי תיקון־לחוק,

 שני בין יכריע השלישי הראשי והרב ראשיים,
האחרים?

השלישי! תהיה אתה :רזיא!ל*נאור אסתר
ל בתשובה ורהפטיג: זרח שר־הדתות

תפלות. בדיחות על עונה איני נוספת, שאלה
 בדיחה הוא עצמו המצב :אכגרי אורי

תפלה.

 התנגד שר־החוץ כי הפירסומים נכונים האם )1(
 בארצות־ ישראל כשגריר דיניץ שימחה מר של למינויו
? הברית

? התנגדותו טעמי היו מה — שר־החוץ התנגד אם )2(
 אם זו? לכהונה אחר מועמד לשר־החוץ היה האם )3(

מי? — כן
 התנגדותו את החוץ שר בכלל) (אם ביטל האם )4(

מדוע? — כן אם — למינוי?
אכן: אבא שר־החוץ תשובת

 כמה הממשלה להחלטת שקדמו בבירורים הועלו
 אלה מינויים השנים. כל כזה במיקרה כמקובל הצעות,
שהחלטו הממשלה, אחריות על חשבון של בסופו נקבעים

חבריה. כל את מחייבות תיה
לחבר־ נוספת שאלה ;כץ: יצחק היו״ר

אבנרי. אורי הכנסת
 שאלתי אתמול השר, כבוד אכנרי: אורי

אותה, שאלתי דומה. שאלה ראש־הממשלה את
 מומלץ שאיננו שגריר ממנה שהממשלה מקובל אם

 אף היה שלא אמרה, היא שר־החוץ. על־ידי
 את גס כולל שזה מניח אני כזה. אחד מיקרה

הנדון. המיקרה
 המליץ השר כבוד האס :איפוא היא, שאלתי

בארצות־ ישראל כשגריר דיניץ שימחה •מר על
? הברית

 חייבת הממשלה אכן: אבא שר־החוץ
הדיו על ולא החלטותיה, על רק לכנסת להודים

ההחלטות. לקבלת שקדמו והבירורים נים

ם ר- מנ מ של ה
ח ר ג ו טי פ ה ר ו

5589 מס׳ שאילתה
 שר־ה■ את שאל אכנרי אורי חבר־הכנסת

:דתות
 1972 בנובמבר 21 מיום טריביון הראלד העיתון

 במישרד־הדתות מצוייה לנגר, לאחים נוסף כי כותב
 ההלכה לפי כ״ממזרים״ המוגדרים אנשים, 10 של רשי׳מה

לדעת: מבקש אניהיהודית.

 מישדד־ שליח יזרעאלי, מאיר כי צויין, כתבה באותה
 ומקפיד, העולים של הרישום מלאכת על מפקח הפנים,

כיהודים. מתחזים לגלות לדבריו,
 תווי־ פי על היהודים את ״מזהה אמר, הוא ״אני,״

בכך.״ התמחיתי כבר הפנים.
מובהק.״ ״סימן יש ליזרעאלי כי מסופר. כתבה באותה

 האשה ושם ניקולאי, האיש ששם נניח אם ״יזרעאלי:
 יהודים?״ הם הכיצד יקתרינה,
לדעת: מבקש אני

 מסעם בדיקה נערכה הנ״ל הכתבה בעיקבות האם )1(
? יזרעאלי מר שאימץ הנוהלים לגבי מישרד־הפנים הנהלת

הבדיקה? העלתה מה — בדיקה נערכה אם )2(
 לשליחיו במישרד־הפנים, הנחייה קיימת האם )3(

תווי־פניהם? על-פי יהודים לזהות בחוץ־לארץ,
 פועל מדוע הוברר האם — כזו הנחייה קיימת לא אם

הפנים? תווי על־פי יהודים לזיהוי יזרעאלי מר
 לשליחיו במישרד־הפנים הנחייה קיימת האם )4(

 ששמותיהם אנשים כיהודים לאשר שלא בחוץ־לארץ,
באלה? כיוצא אחרים ושמות יקתרינה, ניקולאי,

 (אם מדוע הוברר האם — כזו הנחייה קיימת לא אם
 הינו כנ״ל שמות הנושא כל כי יזרעאלי מר קובע בכלל)
לא״יהודי? בהכרח

בורג: יוסף שר־הפנים תשובת
בכך. צורך אין כי לא, — 2ו־ 1 לשאלות
 וברוח ברורות, הנחיות קיימות — 4־1 3 לשאלות

 ומקום מקום בכל הרישום פקיד על כי הקובעות החוק,
 אישי, מצב כולל האפשר, ככל נכונים רישומים לערוך

 להתעורר, עלולים ספקות ועוד. ולאום, דת אזרחות, גיל,
אותם. לבדוק וחייבים
 ,30 כבני הנראים אנשים, לרשום מוכנים אנחנו אין

 לרשום מוכנים אנו אין הצהרתם. לפי ,15 בני כצעירים
 אנו ואין כרווקים, בילדים מטופלים נשואים אנשים
כיהודים. נוצרים או כנוצרים יהודים לרשום מוכנים
ועוד. התנהגות הם ואחדים לבדוק, חוקיים כלים יש

 בניגוד אנשים רושמים אנו אין ספק, של במקדה
רישום. מכל ריק הפריט את ומשאירים לרצונם,

 לאלה ולא להם, המגיעות לאלה מכוונת עולה זכויות
המדינה. חשבון על במירמה, להשיגן הרוצים

לחבר נוספת שאלה נכון: יצחק היו״ר
אבנרי. הכנסת ■

 על מסתמך אני השר, כבוד :אכינרי אורי
 והידוע כולנו, על מאוד מכובד מתונאי של כתבה

בכנסת... היטב 1׳
?מישאל עשית בורג: יוסף שר־הפנים


