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המס הנפקדים. נכסי על
ס מיוחד לשם זכו למיניהם, תייגים מ ב

ת ו נ ו ר : ד ן ו נ ז מ ב המס ״לגיון ו
 אלי- א. (חירות), בדר י. ד״ר תייגים״.

 זכו (כלליים) רוקח וי. (ספרדים) שר
המסתיי לגיון ״אבירי מיוחד לתואר
גים״.

 כי ובמזנון״. ״במסדרונות :כאמור
מא חברי־כנסת יותר כאן היו לפרקים

 בגלל פעמיים, הישיבות. באולם שר
 מכסאותיהם נפקדים היו שחברי־הכנסת

 גם במיעוט. מפא״י נשארה שבאולם,
 ד,או־ מהמזנון חברי־הכנסת כשהוזעקו

 חברים; 62כ־ בהצבעה השתתפו — למה
חברי־הכנסת. למחצית מעל שנים כלומר

 מה לחשוב החלה כבר הנשיאות
 מאולם הנפקדים בחברי־הכנסת לעשות

 חוק לחוקק צורך ויש יתכן, הישיבות.
הנפקדים. חבדי־הכנסת נגד

 לנכסי־הנפקדים החוק בהצעת הדיון
שבכנסת. הנפקדים בעית את החריף

 חבר כי שמענו, אגב, כספי לנס
(מ־ לביא ש. הכנסת על

איש״עץ־חרוד. פא״י), ה״נפקדיס״
״מש נגד הותיק הלוחם

 עומד חברי־הכנסת, של הגבוהה״ כורתם
בת במינו מיוחד לסעיף הצעה להגיש

 המשכורת את לשלם לא : הכנסת קנון
בישי יבקרו שלא חברי־כנסת לאותם
הכ ״חברי ימים. חודש במשך בותיה

להגש הראשונים להיות צריכים נסת
 — לביא מר טוען — משטר־הצנע מת
 מצנע. רחוקה משכורתם בלוא־הכי גם

 מהישיבות חסרים שהם הזמן בעד אולם
 היותם מפאת בעיקר שבועות, במשך

 בחוץ פרטי באופן או צבורית בשליחות
 ויש משכורתם״. את לשלם אין לארץ,
 בחוץ־לארץ נמצאים או שהיו כאלה,
חדשים. 4מ־ למעלה

לה־ דגילה אינה מפא״י זה היכן
ב תו אולם במיעוט. שאר כ

ון קנ ת בגלל לה, אירע פעמיים '1 ב
 והיא שלה, הנפקדים

 22 נגד קולות 29ב־ במיעוט. נשארה
האופוזי איש של הסתייגות נתקבלה

 השניה הפעם היתד, וזו רוקח. י. ציה
הסי המצליף מטעם רצים אחד. בערב

המז המסדרונות, אל דחופים יצאו עתי
נפק לחפש שבסביבה ובתי־הקפה נון
 הנואמים דוכן על עלה ובינתים, דים

 לדרוש כדי גלובמן ע. הכנסת חבר
:שטען שניה הצבעה

 טעות שהיתר, הרושם לי יש —
הקולות... במנין

 פעם, עוד מיד מצביעים היו אילו
 היתד, אם לקבוע היה שאפשר ודאי
 ויכוח החל אולם לא. או ״טעות״ כאן
לא. או מחדש להצביע יש אם

 על המתנגדים גם שקטו לא בינתים
 יצאו הסיעות יתר מטעם וגם שמריהם

מצביעים. להבהיל רצים

 אם בבעיה הויכוח הופך ובינתים
מחו לויכוח לא או מחדש להצביע יש
הבעיה. עצם על דש

מק (חירות) בן־אליעזר חבר־הכנסת
 ונגד השניה ההצבעה נגד היו״ר על שה

:הלשון בזו הויכוח, חידוש
 מפני להצבעה מעמיד אתה האם —
 או הקולות את נכון אל ספרו שלא
י נוספת בהסברה צורך שהיה מפני

 קולע בדר י. ד״ר לסיעה וחברו
:למטרה
 שאי־אפשר בתקנון כתוב לא —
 שמפא״י ;מפא״י נגד החלטה לקבל
במיעוט. לד,שאר יכולה אינה

 סיעת נשארת שניה בהצבעה גם אגב
 הצליחה מפא״י אם־כי במיעוט. מפא״י
המתנג אולם חברים. שבעה עוד לגייס

 קולות. 4 עוד לגייס הם אף הצליחו דים
.33 נגד 29 ההצבעה תוצאות

 כמה ז״ל, עליאש מרדכי ד״ר המנוח בלונדון, ישראל ציר
 בבואו לונדון. שליד התעופה כשדה פטירתו, לפני שבועות
לארצות בנסיעתו הדתות, שר מימון, הרב פני את להקביל
 בנק מנהל פישמן, שלמה מר בחברת המנוח הציר נראה בתמונה אירופה.

אוסטרובסקי. והגברת הציר) (ליד ורעייתו בתל־אביב המזרחי

כירוש ההלויה
 :משמאל לים.

 המנוח, בן
 כתו אחיו,

ואחותו.

 אי־ יכולה׳ הביורוקראטיה פגעי שאר
נמס הענינים ידיעה. חוסר להיות פוא,
 יודע אינו אחד אף למשרד, ממשרד רים

 מחוץ־ ״לשובו מחכים עליהם, להחליט
 חייב ודאי, שהוא, המנהל״ של לארץ

 רבים חדשים עוברים וכך — לדעת.״.
רש בקשת על התשובה שניתנת עד
יון•

 בשירות עתה אין כי למשל, ידוע,
 חוזי־ בעניני הבקיאים אנשים הממשלה

 המעטים המומחים בינלאומיים. מסחר
בע עסוקים בארץ המצויים זה במקצוע

 נעשו שגיאות מעט לא פרטיות. בודות
 ״חובבים״ שיגור מפאת זה בשטח

 כן מומחים. דרושים שבהם לתפקידים
לב שלחה בונה״ ״סולל שהנהלת ידוע
 למפעלי בחוץ־לארץ טכניים מומחים קש

על־ידה. שנרכשו התעשיה

 שנאמ־ ,נרגשים בדברים הספד
 העריך נאה, בצורה רו שגריר על

, משה החוץ, שר שרת
 הראשון הציר עליאש׳ מרדכי ד״ר את
 הדברים בבריטניה. ישראל מדינת של

 החוץ, משרד של הבית בגן נאמרו
 ״באופיו ההוץ. משרד עובדי במעמד

 נדירות יקרות־ערך סגולות יחדיו חברו
הד ומבריק, חריף שכל :בהצטרפותן

 יכולודביטוי שבהופעה, חן פנים, רת
 היתד, בכתב, והן בעל־פה הן כבירה

 יהודית מסורת של מופלאה מזיגה בו
 האנושית. התרבות מיטב עם עמוקה
 תפס בארץ היהודית הפרקליטות בקרב

 עורכי־ של הראשונה בשורה מקום־כבוד
 גבוה היה ומעלה משכמו שלנו. הדין

 שלו הטוען בחריפות מחבריו מרבים
 היה הארץ. במשפט בקיאותו וביסודיות

 המשפט של ההשכלה בספרי בן־בית
 בקי היה וכן הגמרא בים ושחה העברי

המש של התורה חידושי בכל להפליא
הבריטי. פט

ולהל נימוקיו את לגייס ידע ״כיצד
 מומחה כסיף ברק! של במעטה בישם
 בד־ מחטיאה איננה פעם אף חרבו אשר

קירותיה״...

הגדול. למנוח יאה ציון אכן,

) 1 אומר הוא מה ^"והאזרח
י מ. מאת י ק מ ^ ד

ת כ אנשי של החוגים בכל מ
בנין, חרושת, מסחר, הכיורד
חקל אפילו או ספנות קרטיד!

 תשמע פרטית אות
נח הכלכלית היזמה :דומה תלונה

הג מופרז, פיקוח של באווירה נקת
 צעד כל על גזירות שרירותיות, בלות
 אך לבקרים. חדשים ואיסורים ושעל

 כתובה ״שאינה מכה נוספה אלה כל על
 את ימנה מי הביורוקרטיה. :בתורה״

למ שצריך והשאלונים הטפסים מספר
השו הממשלתיים למשרדים ולהגיש לא
 קניה, יבוא, פעולת לכל בקשר נים

מס את ימנה ומי ? שיווק או ייצור
הח גם ולפעמים השבועות הימים, פר

הק איטיות בגלל המתבזבזים דשים
מע י הממשלתי המנגנון גלגלי של צב
 טוב, רצון בעלי אמריקנים ביהודים שה

 לשם מכונות לישראל להעביר שהחליטו
לח עליהם היה מסוימת. תעשיה הקמת

ה כות ע ב ם ש י ש ד  לקבלת עד ח
 הם !הממשלה מאת הדרוש הרשיון

 הונם להשקיע שהצעתם בטוחים היו
 תתקבל יוצר ־מפעל ולהקים בישראל
המ ברצון. אליה ויתיחסו בשמחה

 ועמדו ניו־יורק בנמל ארוזות היו כונות
 גרמה ההשהייה לישראל. להישלח הכן

 הסתלקו שהאנשים עד רבות, להוצאות
על של הרגשה עם ונשארו מהתכנית

ומרירות. בון

שהפקידים להניח אפשר אין
אינם הממשלה במשרדי מומחים

למ כדי בזדון, עושים
 במדינה האזרחים של חייהם את רר

 מחוץ המשקיעים את יאוש לידי ולהביא
ול לד,שהיות היחידה ההסברה לארץ.

מזל־טוב ברכת
 בורשטיין בנימין למר

עטרה בח״ל עם לנשואיו

הזה״ ״העולם
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