
ם טי ע מו הויכוח כשנמשך ודאי, ־
כש רבות ישיבות משך והנכבדים

 שבועות 3 לפני התחיל
 המדיני, הויכוח בשל לשבוע ונפסק
מח והחל שעות, 20 נמשך הוא שאף
באו מחברי־הכנסת מעטים ׳נשארו דש,
 כבר יודעים אינם כלום הישיבות. לם
 בעד הנימוקים כל את חברי־הכנסת כל

 ;במחלוקת השנויים הסעיפים ונגד
 אחד כל של עמדתו ידועה אינה כלום

ז שברשימה הנואמים מאחרוני
 (חירות) בדר י. ד״ר איפוא, צדק

 ״אני :הלשון בזו נאומו את שהתחיל
 עוד שהראו הכנסת חברי אותם מברך

באולם״״. ונשארו ואומץ־לב רוח
 את פתח (כלליים) רוקח י. ומר
:השעה את שהלם חדש בנוסח נאומו
המועטים... הכנסת חברי —

 ששימש היו״ר, סגן בורג, י. ד״ר
: באירוניה לו העיר זו, בישיבה יו״ר
הכנ ״חברי לומר נוהגים אצלנו —

הנכבדים״... סת
 המועטים הנכבדים הכנסת חברי —

 צחוקם לקול רוקח׳ י. מר ״תיקן״ —
■בתוכם. היו״ר הנוכחים, כל של

 חבר הוא לשבח ראוי העיר ראש
 ראש רוקח׳ י. הכנסת ת״א וגידול

 שייצא תל־אביב, עירית
 הון לעידוד החוק על בויכוח בנאומו

מום־ ריכוז ונגד האוכלוסיה פיזור בעד

 הארכיאולוג סוקניק, א.ל. פרופסור
 רב־אלוף הרמטכ״ל, של ואביו הנודע

 הקרו־ בימים לצאת עומד ידין, יגאל
באוניבר למסע־הרצאות לאנגליה נעם

העתי כתבי־היד .תגלית על סיטאות
ייחודה. במדבר קים

אילני : הצילום

מת שאיש לפרקים יש בתל־אביב. רז
 את ורואה המקומי לתפקידו מעל רומם
הכללי. הלאומי הענין

 לאלה שייך ,רוקח י. מר גם אכן,
מפ יכולים אינם אשר הכנסת, מחברי

 בכל להשתתף ה״צדדי״ תפקידם את
הכנסת. ישיבות

 ד. מר הממשלה, ראש כי ומוסרים,
 על וחוזר במפגיע דורש בן-גוריון,

 ירושלים את להפוך כדי כי דרישתו,
נסי את למנוע וכדי אמיתית, לבירה

ול למרכזים הכנסת חברי של עתם
 גם אליה, להעביר יש שבת״א, מוסדות
 :כגון ממשלתיים לא מרכזיים מוסדות

 הפועל הועד את המפלגות, מרכזי את
 התעשיה בעלי מרכז את ההסתדרות׳ של

 ראש הוסיף תל־אביב, עירית ואת...
רב. כי בלהטו הממשלה

ם שני  מזור א. הכנסת חבר לא ה
 לחוק התנגד (דתיים) יספיקו
ל כי ש  הוזלה וקרן פקדון קרן כ

שי  משום גם יוקר), (תוספת ענ
 נות־ נגד העונשים ריבוי המאסר

 ימסרו שלא העבודה ני
 לפי הנדרשים הנכונים הפרטים את

 הענשים חשבון והנה המוצע. החוק
 סעיפי 67ב־ הנואם, לדעת הכלולים,

:החוק
מא חדשי 6 ;יום כל בעד ל״י 20

 ;יום כל בעד מהסכום אחוז ; סר
3 ;המסים חוק לפי ומאסר ענשים
 כי נטויה, היד ״ועוד מאסר חדשי

תק להתקין רשאי יהיה המשפטים שר
 מדי בודאי שיחולו עונשים, ושוב נות

בשנה״... פעם 12 כלומר בחודשו, חודש
:בחשבונו המשיך מזור א. ומר
 יהיה שאם אגיד, אם אגזים ״לא

 להטיל נוכל צעיר, איש המפעל בעל
 אולם ;הללו העונשים כל את עליו

 לא בשנים, גדול המפעל בעל יהיה אם
 לו, המיועדות חייו שנות לו 'יספיקו

 ענשי-המאסר בכל לשאת שיוכל כדי
הללו״...

קו ת מ בימי עוד היה ״זה — ״
ת רי ב ע מל (הנגינה זרוב־בל״... ה

 חבר משמיע — עיל)
ועו (פרוגרסביים), כהן אידוב הכנסת

 שיבת־ציון ימי בין יפה השוואה שה
אלה... שיבת־ציון ימי ובין מאז

 נשמעה — (מלרע) !זרובבל —
האולם. מירכתי קריאה

 מיהו יודעים הצוחקים באולם. צחוק
 מתכוונות שלו שקריאות־הביניים זה,
 שבפי העברית לתיקון רוב פי על

חברי־הכנסת.
 זה (מלרע), לזרובבל מתכזוין איני —

 שי־ שבימי לזה אלא הזקן, עם שלנו,
(מלעיל)... בת־ב־בל

 אותו מתקן — (מלרע) !בבל —
קול.

 (מפא״י) לוביאניקר פנחס הכנסת חבר
 מנוסה. ומתווכח חריף מתפלמס הוא
 עליו, מגן שהוא העניו, ברור הרי

וא ״שאחד כשם בצהרי־היום,״ ״כשמש
שתים״... הם חד

התיקון. קול נשמע — שנים —
דיבו ממהלך הופרע לוביאניקר פ.

 העברית למתקן פנה הוא השוטף. רו
 מר הכנסת, חברי שבין המתנדב־הקבוע

:(ספרדים) אלמליח אברהם
שת בביודספר אנו אין סוף, סוף —
מין... יוכל הברה כל כאן תקן

 א. הכנסת חברי של העברית והרי
משו בכל־זאת היא לוביאניקר ופ. כהן

בהש יותר ועוד לכשעצמה גם בחת
 רבים חברי־כנסת של למבטאם וואה

מחו״ל. ניבם על עדיין השומרים
 הוא אלמליח הכנסת חבר גם לפעמים

חסר־אונים.
 מזור א. חבר־הכנסת מתריע הנך,

 סביב מקימה שמפ״ם הרעש נגד (דתיים)
: בנוסח ההון, עידוד ענין

 טראסק פתוחה) זה<'י״'$ל״ף אי —
מקימים... הם

 יכול עוד הוורשאי ה״איזה״ את
 (אל״ף ל״איזה״ לתקן אלמליח מר

 הוא ה״טראסק״ נגד אולם צרויה),
חסר־אונים...

ם י נ י י ל צ ת ה ו ס ח ל ב ג ל ד א ר ש י

 ״השנה כמסגרת לישראל הגיעו ־ הראשונים הצליינים
 הואתיקן, של חשובים נציגים נמצאים ביניהם הקדושה״.

 וו משלחת־חלוץ ואחרים. ואמריקניים איטלקיים עתונאים
 בממדים הצליינים של סיוריהם אפשרות את לברר באה

 סיור :כתמונה ברבבותיהם. לכאן לבוא רוצים הם גדולים.
לקיבוץ שייפת ״סוסיתא״ הספינה הבנרת. פני על המשלחת

עין־גב.

 לתקן עליו קשה יותר שעוד ודאי
ה ברבריזם ק י שכזה: י

 על לשמור צריך בעל־בית כל —
ם ת די ה־ חו ו ר י כ השכי (חוזה ז
 רמת־ על שומר שפועל כשם רות),
<שכר)... הזכר
מש ממפא״י) (התימני טביב א. מר

מב אולם ונקיה, ממולצת עברית מיע
ב״מטאטא״. כמו בכל־זאת הוא טאו

 הקצרניות תוספות אינן מבטאו את
 את תופסות שאינן כשם ה״צברות״,

או החיננית־חסידית, המושלמת העברית
 של אשכנזי־בסרבי בניב המבוטאת לם

מיימון. הרב
העב מתקן עצמו מטריח זה, במקרה

 כדי ר,קצרניות. שולחן אל המתנדב רית
לעזר. להן להיות
 ספר להוציא גם עומד אלמליח מר

הכנסת״! חברי של ״עברית :מעניין

״כשיש־ - וחם. קר עוללות
חוץ־לארץ יהודי מעז מדיוני
בחש יושקע כספם כי השבוע

ם בונות י א ו פ  יהיה ק
ם אצלם ימצא אם ספק ר... ק להם ו ח  ה

 צ. (ד. נוספות״... להשקעות הדרוש
פנקס).

 שפות ״שתי — וצחית. צ׳כית
 מדברים הם חו״ל אנשי עם :למפ״ם

ת י כ ׳ ס חי צ בארץ הפועלים ועם צ
לוביאניקר). (פ. ח״... י ט

תי ״לדעתי - חדשות. קרנות
 התייקרות*, ל״קרן ההוזלה״ ״קרן הפך
 ל״קרן תיהפך הפקדון״ ש״קרן כשם

מזור). (א. הצבי״...
 ״חתול - שכשרוול. החתול

 מפא״י בין האחרון בזמן עבר שחור
 הגדול בשרוולו מתחבא והוא ומפ״ם

 כהן־ (ח. מסולל־סונה״... הכהן דוד של
מגורי).

״אם - משחו. ועוד כבוד
להתייחס יש לכאן, יבוא שההון רוצים

ד אליו ו ב כ ו ב י מ ו מ ר ע ב  ת״... ו
בן־עמי). (מ.

 פעמים ״שלש — הנעלים... את
 הנעליים... את הורדנו התקופה במשך
 דב (השר הנעליים״... מחיר את סליחה
יוסף).

 הזמן ההגיע - ותפילין. ייזמה
 ייזמה ובין פרטית ייזמה בץ להכרעה
י מקום יש י חלוצית ת ש ת ל ו מ ז י  ה

 בהחלט מקום שיש כשם יחד, גם
י נ ש ת ל ו ג ו ל ז י פ  ראש על ין ת
גולדראט). (א. אחד״...

)14 בעמוד (המשך
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