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טבריה
במיון כערב, 9.00 בשעה ,15.8.79 רביעי, יום

טבריה בראיה
הבנרת לחוף

ות נסיכת סק□סיירת הכנ
השחיה) בריכת (ליד

 אלחדיף), (לשעבר הצפון״ ״בידור במישרד מוקדמת: כרטיסים מבירת
 המופע ובערב טבריה" ״פלאיה מלון של בקבלה .067־22596 טלפון
וחיילים. מיפעלים עובדים, לוועדי הנחות: טבריח״. ״פלאיה במלון

אילת
היוקרתי כמלון בערב, 9.00 כשעה ,10.8.79 שישי, 8יו

דרו□
ת בודות טקס כ י ס ף 10 י 0 י נ

פץ גד העירייה ראש בחסות

 הקולנוע), (ליד ינתי הלחמי, בית עויי אצל :מוקדמת כרטיסים מכירת
 בקבלה אייידור, קיוסק מור, מרבי ״אנדנדינו" חדקל, בטרכי לוין אלה

 בקופת המופע ובערב בעיר בתי״המלון כל של בקבלה ״לרום״, מלון של
 בקצין — לחיילים ומיפעלים. עובדים, לוועדי הנחות: ״לרום״. מלון
.059־6516 טלפון בכר, :מאורגנות לקבוצות הימנות אילת. העיר

האמנותית: בתוכנית
 מני מצרפת הבינלאומי הכוכב (״ראמייה״)סימון אפליק +

 הישראלית הדיסקו כוכבת — שלי + יבדר ישעשע, ינחה, פאל
ת הק  יעקב בהדרכת ריקוד בקטעי — ״דומינו״ הג׳אז ל
נוי משה * נבחרים בשירים - אליעזלו! דליה * קלוסקי

הקת ״הדולפינים״ ול

ת אופנה תצוגות ארו  מפו
׳79 קייץ
שממה קר״ת

של הדשא על כערב, 9.00 כשעה ,4.8.79 שכת, מוצאי

טל חורשת
הגנון נסיכת בחירת טכס ״תקיים

אלוני אברהם העירייה ראש בחסות

מיוחדת אסנותית תוכנית

ל מחוץ קו טו רו ס ל
)18 מעמוד (המשך

 שלך הטרה :(הורוביץ) הדר עמוס
מאד. סלקטיבי שאתה היא

 פושעי־מילח־ על להגן אבנריג אורי
---------מה

 לגירסה מאמינה אני ו כהן גאולה
שלד

 הדברים את :הלוי בנימין היו״ר
 אוש־ שלא ■עובדות למסור התחלת אבנרי,

 איני לפירסום. שנאסרו או לפירסוס. רו
העוב על אלא הכלליים, הדברים על מדבר

 יסוד: לחוק 28 מעיף מכוח בשטח. דות
בר הדברים פירסום את אוסר אני הכנסת

בים.
 לפי היושב־ראש, אדוני נ אמרי אורי

 מה בבירור לומר חייב אחה הזה ׳הסעיף
לפירסום. אוסר אתה

 הדברים הלוי:את בנימין היו״ר
מת אני אותך. הפסקתי כאשר תאזזדוניס,

 בניגוד עובדות, שמגלה החלק לאותו כוון
לפר אפשר ומופשטות. כלליות למסקנות

אינסטנ לשמש סמכות אין שלרמטכ״ל סם
שנקב עובדות לשנות או לעירעורים, ציה
 שאתה לפרסם וניתז לפרסם יכול אתה עו.

 אבל ברצח, שהרשיע פסק־דין על מסתמך
עובדות. בלי

ח ע ד ל הו ״ כ ט מ ר ה
 על שאמרתי המים הדברים למרות

 שראו רבים היו ■לרמטכ״ל, האישי יחסי
 אישי סיכסוד של רקע על פעולתי את
פרטית. התנגשות או

 מנוסי, צילה זאת ביטאה משעשעת בצורה
 בלוח שלה השבועית בסיררת־הקאריקטורות

 (ראה אחרונות וידיעות הארץ של הכפול
גלופות).

 התכוונתי כזאת. כוונה יכל לי היתה לא
בנאום. כך על ׳שאמרתי מילה לכל

ממלכ אישיות אלי ניגשה יום באותו
הור זה. בעניין אותי ושאלה בכירה תית

 מיל- זו שאין פירוט, ביתר ילה, ואמרתי יתי
 מיל- לא ואף הרמטכ״ל, נגד פרטית חמה
ש סאדיסטי, קצין אותו נגד פרטית חמה
הנתעב. הפשע את ביצע

האי שאלה שייעשה?״ רוצה אתה ״מד,
שיות.

 שר- ר׳יוא שנוצר׳ במצב הנכון, ״הפייתרון
 שיבה חד־משמעית הודעה יפרסם רמטכ״ל

 שלא בדי זה, מסוג פשעי-מילחמה מגנה הוא
 דין המתקת כאילו הרושם בצה״ל ייווצר
אזרחים.״ לרצח סלחני יחס פירושה הקצין

 השפיעו, שלי הדברים עם יודע איני
ב הרמטכ״ל, פירסם יומיים כעבור אולם

 ׳בלתי־רגילה, הודעה צה״ל, דובר אמצעות
 לדברים תשובה בגלוי שהיתר, ללא-כתובת,

. בה: נאמר וכך בכינמת. שאמרתי
 עליון ערך מהווה בצד,״ל ״מוסר־הלחימה

 לקיים ׳ומקפיד שומר הצבא לוחמיו. בחינוך
טוהר־הנשק. לשמירת פקודותיו

 צד,״ל, של הפיקודי הסגל וכל ״הרמטכ״ל,
ה של ואי־תלותה עצמאותה על מקפידים
הצבאית. השיפוטית מערבת

 מילחמות־ לפני עמדה ישראל ״מדינת
מע היו המילהמות בכל ולצערנו גבורה,

היש ולמנוע לה׳וקיעם שיש חורגים, שים
נותם.

 רב־אלוף הרמטכ״ל, הנחיות אלה ״היו
 כל :בירור על בתקיפות להקפיד איתן,
 כל של לדין והעמדה תום, עד ׳תלונה
 ול- לדרגתו קשר ללא בעבירה, חשוד

 מוסר- ערכי על הקפדה מתוך ׳מעמדו.
 למישפט, הועמדו וטוהר־המידות הלחימה

 ומפקדים :חיילים מיבצע־ליטאני, בעיקבות
בדין. ׳והורשעו

 טוראי לדרגת שהורד הקצין ״בעניין
 ולא בית־הרין, גירסת את הרמטכ״ל מקבל

 המתיק הרמטכ״ל הקצין. של גירסתו את
 את לו להחזיר מבלי עונש־המאסר, את

 בצה׳׳ל כי והרגיש שב הרמט׳נ״ל דרגתו.
 של וטוהר־המידות מוסר-הלהימר, יישמר
בי את המוציאים הערכים, ברוח צד,״ל
 ויפעל הצבא, ובפקודות בחוק גם טויים

משוא-פנים.״ ללא לאכיפתם
 ל- יחשוב הישג זו בהודיעה רואה אני
 המישאלות את לספק כדי בה ו״ש צה״ל,

הפרלמנטרית. בפעולתי שהעליתי

 נגד נאמניו אני וגם פעיל מאיר גם
לקרי שהועלה (תיקון), לאומי שרות חוק
 שבוע שנאמנו כשם ושלישית, שניה אה

 הימישטרה, לחוק התיקון נגד כן לפגי
 של מיקצוע״ת התאגדות ׳לאסור שנועד

שוטרים.
(המס הלאומי השרות חוק על בדברי

החוק את לבצע שלא הממשלה את מיך

 אחר לשמת לגייס אותה המחייב הקיים,
 צבאי) מישרות שר,ישתמטו ״דתיות״ בנות

הממש בין הבדל על השאר בין עמדתי
גיי שלא הקודמת, והממשלה הנוכחית לה
 שלא אך האלה, הבנות את היא אף סה

החוק. את שינתה
 בין העיקרי ההבדל ... ו אבנרי אורי

 הקודמת הממשלה לבין הזאת הממשלה
 צבועה. חיתו! הקודמת שהממשלה הוא

חוובי. משהו בצביעות יש לעיתים
 הוא עושה, שהוא במר, מתבייש אדם אם
 לממ־ לקשטו. להסתירו, ׳לכסותו, מנסה
 ד־ היחי׳ובית התכונה חסרה הזאת שלה
הדב את עושה היא הצביעות. ישל זאת
בושה. ללא בגלוי, רים

 בשעתה היתד. מפא״י ממשלית באשר
 לקיים כדי אגודת-ישראל, לקולות זקוקה

 היא ערביי־ישראל, על הצבאי הממשל את
 אגורודיש־ סיעת של הקולות את קנתה
 לאגודת- העניקה היא בנק. תמורת ראל

 עוב־ אושרה אחר-כך לבנק. רשיון ישראל
 הע- היא בנק־ישראל. נגיד על־ידי זו דה

 וקיבלה לאגודת-ישראל, לבנק רשיון ניקה
 הכחישה היא אבל הקולות. את תמורתו

 שזה אמרה היא זאת, הסתירה היא זאת,
 הראיות נמצאו שנים אחרי רק קרה. לא

בכך. הורו עצמם הדבר ובעלי לכך,
מוכ אין בגילוי. הדברים נעשים עכשיו

הלוי ״כ ח
לפירסוס אסור

 אילו פחות מתקומם הייתי רשיודבנק. דים
מיל 100 יעוד לאגודת-ישראל נותנים היו
 צבא־ההגינה- יאת להקריב אך לירות. יון

מפוק קואליציה של המזבח על לישראל
 כתשלום עכורה, קנוניה במיסגרת פקת,
 בקואליציה? אגורת־ישראל ׳תמיכת עבור

׳חד לינקורית־שפל ירדנו שפה חושב אני
הליכוד. ממשלת בהתדרדרות שה

ד 11■ וכזו ה י צ ו * ת ד
? בחינוך בינתיים קורה מה
 זבולון של .תשובתו מלמדת יכך על

 שלי. לשאילתה המר
השאילתה: נוסח

 המחייבת הוראה ניתנה כי לי נודע
 לסמינרים להתקבל המבקשות תלמידות,

ביהדות. בחינה לעבור למורים,
לשאול: מתכבד אני

׳נבונה? זו ידיעה האם )1(
 על ההוראה ניתנה האם — כן אם )2(

השר? דעת
:השר תשובת.
 הוא ביהדות המיבחן כן. 11 לשאלה

 בסמינרים שנערכים ממיבחני־כניסד״ חילק
מל פוסל איננו המיבחן שונים. בתחומים

 התלמידים ללמוד. ומחייב לסמינר התקבל
 ׳וחומר- פריטי־המיבחן את מראש מקבלים

מתאים. עזר
 כחשו- לנו נראית היהדות תכני ידיעת

 ררדלימו- ׳לנהל כדי בישראל. למחנך בה
להש התלמידים נתבקשו יותר, יעילה דים

ב בסיסיים במושגים עצמם בכוחות תלם
ישראל. תרבות

 דעתי, על נייתנה לא ההוראה : 2 לשאלה
הפ המזכירות עם ׳בתיאום נעשתה אלא

דגוגית.
 כבוד :נוספת) (שאלה אכנרי אורי

ממע חלק מהווה זו החלטה האם השר,
 על דתיים תכנים לכפוק שיטתית רכה

? בארץ הכללי החינוך
 של מהתפיסה חלק היא ג המר השר

 במה הישראלי, ׳שהחינוך מערבת-החינ׳וך,
ב צריך בישראל, היהודי למיגזר שנוגע

היה בשאלות לעסוק ביותר הברור אופן
איתן. ולהתמודד דות
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