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 הקואליציה ירד שד ת1־א11ה מיוחד־במינז: מיסמך 1ה1
להצביע איך הקואליציה סיעות מכל דחברי־הכוסת

חוק והצעות לסדר-היום בהצעות הצבעה אופן
ם ו , לי עי בי 18.2.87 - התשמ״ז בשבט יט ר

ב חוק הצעת נ

רה חוק הצעת הצבעה ש פ ו ח1934,־התטמ״ר וסרטים, מחזות על הצנזו

שובסקי) מרדכי חבר־הבנסת (מאת  ויר
והצבעה) (תשובה

ם הצעה *5314 לסדר־היו

ת משכורות הו ם גבו הלני מינ ת ל או ט אוניברסי השר עמדת עפ״יב

תן) רפאל חכר־הכנסת (מאת אי

5079 לסרר־היום הצעה

ו ממשלה החלטת לבטל הדחוף הצורך י ענ ג ב נ י ד י השר עמדת עפ״יג* ר

מאיר) בן רב חבר־הכנסת (מאת

לסדר-היום* הצעה

ם ובמרפאות חולים בבתי שביתה לי חו ת- פ הקו ד ע ו

) מרדכי חבר-הכנסת מאת ־ 5292( קי ס ב טו ר י  ו
ר) אברהם חבר-הכנסת מאת ־ 5296( ג די ר  ו

 שפט) גרשון חבר-הכנסת מאת ־ 5312(
) דוד חבר־הכנסת מאת ־ 5315( ו נ י נ ד

ם הצעה *5286 לסדר-היו

ת יו רו ק תיי השר עמדת עפ״יבמשק רבים מוצרים ה

) צ׳ארלי חבר-הכנסת (מאת ן ו ט י ב

רלב חוק הצעת

ם, שוטרים של משכורתם קביעת חוק הצעת רי ה סו  ו
1985־התשמ"ו

ר י ס ה ל

) רן חבר־הכנסת (מאת כהן

ה כ ר ב , ב

אדרי רפי
ר ״ ה הנהלת יו צי אלי הקו

ל הוראות
 לא זה. במיסמך היטב להתבונן לד כדאי

יום. בכל כמותו תראה
 של טדר־היום לגמרי: רגיל נייר זהו ביסודו

 המליאה רגילה שבו היום בכנסת, רביעי יום
 חברי*הכ־ פרטיות(מטעם בהוצעות״חוק לדון
 הכנסת מזכירות לסדר״היום. ובהצעות נסת)

להח בהתאם זה, סדר״יום ומדפיסה עורכת
 ההצעות כל בו מופיעות הנשיאות. לטות

 זה, במיקרה - היום באותו לדיון שואשדו
.1987 בפברואר 18ה־ האחרון, הרביעי היום

 לב תשים במיסמך, היטב תסתכל אם אך
 אדרי רפי הקואליציה, יושב-ראש לתוספות.

 את המיסמן בראש הוסיף (מיפלגת־העבודה),
 הוסיף הצעה כל וליד הצבעה", ,.אופן המילים
(דבר -חופש־הצבעה" הוראותיו: את משמאל
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לוו להעביר (הבווגה; •ועדה" ביותר), נדיר
האח שהשר (כפי השר' עמדת •על-פי עדה),

־להסיר". יציע), ראי
הקו חברי כל את מחייבת הזאת ההוראה

הסי הליכוד, המערך, אנשי כלומר - אליציה
ועוד. שינוי הדתיות, עות

 לרובוטים. הח״כים את הופך הוא כלומר:
 חופש־הצ- של הנדיר-מאוד המיקרה מלבד

 לחברי נאמר למחזות, הצנזורה בעיית על בעה
 איך - !120 מהיד 100 כמעט - הקואליציה

 לדיעותיהם. קשר כל בלי להצביע, עליהם
 על״פי להצביע להם נאמר אף מיקרים בכמה
 יודע הקואליציה יו״ר שגם מבלי - השר הצעת

 צריכים אינם הח״כים כי ברור השר! יציע מה
במ נוכחים בכלל להיות או לדיון, להקשיב

 הצילצול בעת לאולם להינגס להם די ליאה.
 לפי ולהצניע הבניין, בכל הנשמע להצבעה,

זה. לוח
 צורך בכלל יש מה בשביל השאלה: נשאלת
 מן הח״כים את להטריח מדוע בהצבעהו

 עתירי־ הפרטיים מעיסקיהם או המיזנון
 שיצביעו! בדי אולם־המליאה, אל ההכנסה

 המיסמך את פשוט להגיש היה די לא האם
 הצביע איד שיידע כדי למזכיר״הכנסת, הזה

חבדי-הבית! של העצום הרוב
 במיקצת, המיסמך את קיצר הזה העולם

 כמה עוד נדונו יום ובאותו אורכו מפאת■
 הוראות הח״כים קיבלו שלגביהן הצעות,

 כל בלי המיסמד נשאר מזה חוץ דומות.)
שינוי.

שתטבע!״* ,,הלוואי *
)17 מעמוד (המשך
ב קצת לטייל ורציתי ההיא, השידור

ולר לעבוד טובה הזדמנות הנה עולם.
לעצמי. חשבתי ישראל, את אות

 חוזה־עבודה על אותי החתים ״אייבי
 כשנגמר חודשים. שישה של לתקופה

 שנה לחצי החוזה את הארכתי הזמן,
נוספת.

 חמישה רק הספינה על יש ״עכשיו
 אנשים. תישעה ובסך־הכל מגישים,

מס פוחדים אנשים בחורף. זה ככה
 משתוללת האוניה סערה, כשיש ערות.

הרג הכיוונים. לכל מתעופפים ואנחנו
שנג ופגעים חתכים מלאות שלי ליים
 סערה. בזמן בחפצים מהיתקלות רמו

 מגיעים הסערות, אחרי מרץ, בתחילת
חדשים. אנשים בדרך־כלל

קר של גבוהה תחלופה כאן ״יש
הת לעבוד, התחלתי שאני מאז יינים.
קריינים. 15 כבר חלפו

 הקשים. התנאים בגלל זה ״אולי
 על אנחנו חודש בכל שבועות שלושה
חופשה. של שבוע יש אחר־כך הספינה.

 250 מקבלים החופשה ״בתחילת
 בעצם זו אסתור. במלון וחדר שקלים

 נוסע אני חברה. יש לי שלנו. המשכורת
 מהחום־ מאוד ונהנה בארץ לטיולים

מהספינה שאני ששומע מי כל כי שות,

יש הספיש על
:

כד• גברים, רק
מתיחויות, למנוע

כדי - זרים ורק
לבלות ירצו שלא

ב י ב א ־ ל ת ב
 שאקדיש ומבקש בכבוד אליי מתייחס

שיר. איזשהו לו
 וזה לספינה, חוזרים החופשה ״אחרי

ומ מנותקים מרגישים אנחנו קל. לא
 מגיעה ימים עשרה כל לגמרי. בודדים

 המיכתבים ומיכתבים. אוכל עם סירה
המ של אלה בייחוד לנו, חשובים נורא

 להמשיך. כוח לנו שנותנים אזינים,
משע הספינה על היום־יום ״חיי ־

 לארוחת־ מתאספים בערב בשש ממים.
 גרוע. אוכל בשר, אורז, משותפת: ערב
 קילו. בשלושה רזיתי כאן שאגי מאז

 ובסירטי־ בטלוויזיה צופים אחר־כך
אופני־הכושר. על ומתאמנים וידיאו
 בבוקר לישון. הולך אני בלילה 1״ב־

המ על לפקח כדי ,5 בשעה קם אני
גישים.

 על־פי לעכור מסיים אני ״ביוני
 שאני לי כתבה כבר שלי ואמא החוזה,
לדדלי.״ אליה, לחזור מוכרח

הטבחס
לקיבוץ שדוצה

 אחריה מושכת משתפלת, רפו ך>*
 סוחבת־מפשילה מזוהמת, חולצה

 מלאים כחולים, מיכנסיים זוג גם מעט
שמן. בכיתמי
 טבחות למד אירי, ,33 ברבר, מקם

 עין־ של באולפנים ועברית באירלנד
 הספינה על נמצא הוא וחניתה. המיפרץ

 הודעה בעיקבות הגיע חודשים. שבעה
רדיופונית.

 פורס הוא תבשיליו. את אוהב ברבר
מ הבאים, של לכבודם עוגת־שוקולד

 בהתרגשות ומציג מיכסי־סירים רים
 ותפוחי־אדמה עגבניות מרק ילדותית

 תנור־ דלת את לרווחה קורע מבושלים,
 קרם- אל חפוזה הצצה ומתיר האפיה
החגיגית. והאומצה הקרמל

 מדמיין הוא השינה, לפני בלילה,
חבר־קיבוץ. פעם יהיה איך לעצמו

 פשוט, כחבר אתחיל אני ״בקיבוץ
 כאן מזכיר. אהיה ואולי קשה אעבוד

 אם גם קפטן. להיות אוכל לא אף־פעם
 מאוד, חרוץ ואהיה שנים 100 אעבוד
טבח." אשאר תמיד

ה העולם 2582 הז


