תה לעשות 3ח״כ שחשתגנו?
) ה מ ש ך מ ע מו ד ( 19

החל מהשבוע מחיר הטור  1.50ל״י

ט/׳*ה לףינונהיג /־!דוני־
,ז ל א ?*וג1ו ג ב ל

ר.מ1עצר .להסדר הודמורם נ ס*0,ו*3

וחיפיס חותמו עטוזו
סקאון־מ
ר יהוט מ לא ל די דה
)כולל תמונות( *

ב־ 1 6 .2 8 5
ס ט ישיבה

ל 

' — 4.200.ל׳׳י

כולל  5מושבים ושולחן מעץ אורן פיני עם ריפוד עשיר
בקורדרוי או קנווס.

מזנון

— 2.620.ל״י

אורך  2.40מ׳ וגובה  1.80מ׳ כולל בר ,יח׳ תקליטים,
תא סגור ברוחב  80ס״מ —  40ס״מ.

ארון קיר

רוחב  2מ׳ ,גובה  2.40מ׳.

מי ט ה זוגית

— 3.270.ל״י
— 1.175.ל״י

מעץ אורן פיני בעיצוב נהדר כולל ארגז כלי מיטה
מתרומם.

שידה ו טו א ל ט

— 1.100.ל״י

מעץ אורן פיני מותאם למיטה כולל  6מגירות.

פינת אוכל

— 1.440.ל״י

שולחן מעץ אורן פיני מרשים בעיצובו כולל ספסל
ו־ 2כסאות.

שוכחן כ תיב ה — ספ רי ה — 1.400.ל״י

מערכת הכוללת ספריה ברוחב  1.20ט׳ ובגובה  1.80מ׳
ובתוכה שולחן כתיבה עם  2מגירות.

מי ט ת נוער

— 640.ל״י

מעץ אורן פיני עם ארגז כלי מיטה מתרומם.

 4ת מונו ת

— 440.ל״י

הדפסים עם חתימת הצייר .המחיר כולל מסגרת.
* ניתן לקצות כל פריט בנפרד .המחירים ללא מע״מ.
תל־אביב  :אולם התצוגה המרכזי ,פינסקר  ; 17בן־
יהודה  ; 105ירושלים  :שלומציון המלכה ; 14
חיפה  :הרצל .67
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יגיע לדיון טרומי במליאה כך שיהיה ל 
סיעות השונות זמן לדון בו לפני ההצבעה.
אצלנו קורה לעיתים 'שנושא מגיע לחקי 
קה ולדיון רק כשעומדים מיל מציאות ש 
נוצרה .אדם יכול להיות לגמרי שפוי וב 
הגיעו לכנסת ,בעיקבות שינויים כימיים
בגיופו ,לאבד את שפ״ות־דעתו .לכן לא
מוטל כלל בספק שצריך לסתום פירצה
זו .למען האמת לא התעניינתי בסוגיה
זו עד פה .ולכן איני מכיר תקדימים
במדינות אחרות ,אבל זה בהחלט צריך
להטריד פקולטות למישפטים ,שייזמו סימ 
פוזיונים או מהקרים בנושא ויגישו הצ 
עות״.
• ח״ב מ א י ר ב הן )ליכוד( ,חבר
ועדת חיוק־ומישפט  :״עד כמה שידוע לי
יש בחוק נשיא המדינה פיסקה הנוגעת
לאפשרות כזו ,ואם זה חל על הנשיא
איני רואה כל סיבה שלא להחיל זאת על
חברי־כנסת .הקריטריונים צריכים להיות
בדיוק אלה שנקבעו לגבי הנשיא בשאלת
כשירותו הנפשית.״
• ה״ב אמנון רובינשטיין )ד״ש(,
פרופסור למישפטים ,בעבר דיקן הפקול 
טה למיישפטים באוניברסיטת תל־אביב
ומרצה למיישפט קונסטיטוציוני )תחוקתי(:
״לפי החוק לא קיי 
מת אפשרות לפטר
חבר-כגסת .אין !כל
תרופה לבעייה כזו.
לפי דעתי לא מת*.
עוררת שאלד ,כזו
ולא התעוררה עד
עכשיו .אם היא
תתעורר ,אזי החוק
הקיים אינו נותן פי-
׳תרוו לא לגבי מוע 
מד לכנסת ולא לגבי
חבר־כנסת נבחר.
החשש הוא שאם
תינתן סמכות לפטר
ח״כ בשל חשש למדוזה כזו — היא תנוצל
לרעה .מכאן נובעת שתיקת המחוקק .אם
תיווצר בעיית כזו ,לא קיים שום אדם
— לא היושב־ראש ,לא שר־המישפטים
ולא הייועץ־המישפטי־לממשלד — ,שיוכל
להצביע על צעדים כלשהם כלפי חבר־
הכנסת החולה.
״צריך לבדוק מחדש את כל הנושא
של חוק יסוד הכנסת ושאלה זו בכללו,
אך אני חושב שיש נקודות יותר חשו 
בות לבדוק מאשר זו.
״לא ידוע לי על תקדימים בנושא זה
בארצות אחרות ,ולא עסקתי במחקר הש 
וואתי בנושא ,אבל בארצות־הברית וב
בריטניה קיימת אפשרות חוקית להוציא
חבר פרלמנט מתפקידו בגלל התנהגות
בלתי־הולמת .גם שם לא צויינו בפירוש
סיבות רפואיות כעילה לכך.״
• פרופסור אהרון ברק  -היועץ
חמישפטי־לממשלה ,לשעבר ומרצה ׳באו 
ניברסיטה העיברית בנושאי מישפט קונס 
״לא
טיטוציוני :
בדקתי את הנושא
ולא נתתי דעתי על
כך מעולם .אני מ
ניח שכאשר תתעו 
רר הבעייה בפעם
הראשונה ,תצטרך
הכנסת לחוקק חוק
מתאים .עד אז אני
לא מניח שיגעו
בזה .מאחר שכרגע
זד ,תיאורטי בילבד
ועדיין לא פוצר ה 
צורך בכך — לא
אתן חוות־דעת ,שכן זו עלולה להיות מחיי 
בת ׳ביום מן הימים.״
• ד״ר אמנון נולדגברג  -עורך־
דין ,בעל מישרד עוחפי־דין פרטי  :״לדע 
תי׳ אם !אכן זה כד החוק טעון תיקון!
יבפל חאגיד או חברה ומיסחרית י/ש נהלים
לסילוק !מנחל אם הוא !ליקה1ברוחו ,׳והכנסת
היא גם יכן תאגיד.
״׳בפקודת העיריות י!ש הוראה כיצד ל 
השעות עובד נסחר ׳אם אינו יכול למלא
את !תפקירו .אם חסר ■כזה ובאמת לא
קיים בחוק ,לגבי חברי-יכנסת — זה ונטי-
ריד תיקון מיידי .לא צריך לחפות שמישהו
ישתגע כדי לוש׳נות תוק! .מובן ישלא הכנסת
היא שצריכה להכריע וסשאלד ,אם להרחיק
חבר־ננסת פלוני — אם לא .זוהי הפרעה
;רפואית ולא פוליטית .יש לקבוע נהלים
לכך ,בדיוק כפי שקיבעו בחוק ההפלות:
״׳וערה עם ומומחים שומחליטה ,על-פי קרי 
טריונים קבועים ,כיצד לנהוג.״

מעות־המ־איס נהו,

הנטיבים
מתים
זקונים
יךין ומר ׳הנפץ נשפך לתוך הקידוח
 1 1/ /ונעלם .אני לא תופס מה קורה
פה.״ החבלן הוותיק הכין את השטח לק 
ראת פיצוץ נוסף במחצבות הר־טוב ש־
בקירבת ירושלים ,אך כיל אבק־ד,שריפה
שרחם ללוע נשפך פנימה ,לתוך החלל שנו 
צר בצלע ההר■ ,ונעלם כאילו בלעה אותו
האדמה .בתופעה כזו עדיין לא נתקל החב 
לן במשך כל שנות עבודתו באיזור ,כ־
מפוצץ סלעים מוסמך לצורך הפיכתם ל-
אבני־חצץ קטנות.
באותו יום נחה עליו הרוח ,הוא תח 
ליט שאין מה למהר ,וכדי לספק את יצר
סקרנותו ערך פיצוץ חיצוני בעוצמה קט 
נה מעל הקידוח .שיקול זה ■הוכח בתוך
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האנדרטה

סיי ר ת
מ ל ו ח מי
רו ש ל א ב ש לו ם שו ה ם
ש ק ד ,א ש ר מי ש פ ח ת ו ת ר מ ה ס כו ם כ ס ף
נ כ ב ד ל ע ר י כ ת ה שי פ ו צי ם ב מ ע ר ת ה נ טי פי ם.

שעד ,כשיקול הנבון ביותר שלו במשך
כל הקאריירד ,שלו כתבלן.

א תר מ הגדירי ס ׳
בעולם
הרי שהתפזרו ענני האבק ,חת*
גלד ,במקום פתח ,שנראה בתחילה כ 
פיתתה של מינהרה קטנה׳ אחרי שנהג
הטרקטור שהגיע לאיזור פיזר את האב־
!נים הגדולות שחסמו את הגישה למקום,
נראה הפתח גדול מכפי ■ששיערו מראש.
•ניסיון ראשון לחדור פנימה כמעט ישהס־
חיים באסון .מטרים אחדים מהפתח ,נפער
פור בעומק של  12מטרים ■ורק בנם לא
נפל איש ׳פנימה.
שיקשוק המים שפקע מבפנים גרם ל־
חבלנים לחשוב שזוהי בסך־הכל מינהרת
מי־תהום ,אך חצצה נוספת ,בעזרת אלו-
מות־אור חזקות ,העמידה אותם במהרה
על טעותם.
המראה שנתגלה לעיניהם לא תותיר צל
של ספק .הם מצאו עצמם כפיתתה של

'

