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שבא״ ל״מלכת ״ארקיע״ טוס

 כניסת יחוגו ישראלים
באירופה והחגים ה^תיו

 רבים ישראלים נוהגים האחרונות בשנים
 הסתיו, לקראת החגים, חופשת את לבלות

באירופה.

 הזמן בילוי מבחינת מאד נוח זה דבר
 על ומקל ביותר, נוח אירופאי באקלים
 הטורח את מהן ומונע הבית עקרות

החגים. לקראת שבהכנות

 שני השנה מארגנת ״פלתורס״ חברת
 הטיול לאירופה. נהדרים חגים טיולי

 ימים 23ל־ 3.10 ביום יוצא הראשון
 השני הטיול לי״; 1,460.— של ובמחיר

 1,280.— במחיר ימים 19ל־ 10.10מ־
ל׳׳י.

 בארץ, ״פלתורם״ משרדי אצל ההרשמה
 ,50851 טל. ,28 העם אחד רח׳ תל־אביב,
 טל. ,2 המלכה שלומציון רח׳ ירושלים,

 טל. ,82 העצמאות דרך חיפה, ,24318
ב משלה סניפים גם לחברה .64561

ואילת. חדרה רחובות,

לה היא היום כו  י
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החשמלית הגילוח מכונת
1ח1 8 8 ^11 א 5^0

 מורשים ספקים
:שירות ותחנות

קאופמן, :ירושלים
 סנסור בנין 111 חדר

רובין, :תל־אביב
 6 המעלה יסוד רה׳

בראו!, : חיפה
 44 החלוץ רח׳

בלעדיים סוכנים
רה דלתה בע״מ למסחר חג

 תל־אביב הדר, בית
622461 :טל. ,2938 ד. ת.
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קבוע בתשלום גם
נהיגה רשיון קבלת עד
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בישראל. נעשתה נבלה
 אשר חוק חקקה הרודנות, נגד לוחמת של באיצטלה הציבור לתמיכת שזכתה ממשלה,

הנאצי. הרייך של מחוק־העתונות הועתקו יסודותיו
 זה חוק הטילה מקצועיים, עסקני־מפלגות ועשרים מאה של פדרציה החמישית, הכנסת

ואומללות. עגומות שנות־כהונה לארבע מצבה האחרונה, כפעולתה הציבור על
 חוזרים נסיונות למרות שנות־שלטון, בחמש־עשרה לעשות בן־גוריון הצליח לא אשר את

שנתיים. תוך לעשות אשכול לוי הצליח — ונישנים
נקבר. בישראל חופש־העתונות קיימת. עובדה הפך לשון־הרע חוק

★ ★ ★
שבעתיים. מבחילה הדבר נעשה בה הצורה אך מבעית. מעשה הוא החוק חקיקת עצם

 המזכירה והונאה, רמייה ומעל, כחש של רצופה במערכת מלווה היתד, כולה הפעולה
ישראל. אדמת על שהתנהל מסויים במישפט שתוארו מסויימות דוגמות
 כאשר הקודמת, הטיוטה פירסום אחרי שקמה הבינלאומית, הסערה את זכרו החוק יוזמי

 הממשלה בפני התחננו הישראליים והשגרירים נגדה, יצאו־חוצץ בעולם העתונים גדולי
 דעת־הקהל את שוב להזעיק הזה העולם לעורכי יהיה קל כי ידעו הם ההצעה. את לגנוז

האפלה. המזימה נגד הישראלי הציבור את לקומם העולמית,
 את סובבו הם והרגעה. הרדמה של מסועפת מערכה הפעם ראשי־השלטון תיכננו לכן

נגדית. פעולה מראש למנוע כדי בכחש, הקורבנות־לעתיד
 וחזרו — הבטיחו הכנסת, שולחן על האחרונה הטיוטה הונחה מאז האחרונות, בשנתיים

 הם החמישית. בכנסת החוק את לחוקק כוונה כל אין כי — פעם אחרי פעם והבטיחו,
יוסף. דוב של פרטי שגעון לספק כדי הוגשה רק שהטיוטה בחיוך אמרו

 עד לפחות שם, קבורה תישאר כי והבטיחו חזרו לוועדה, הצעת־החוק הועברה כאשר
הכנסת. כהונת תום

המצפון בעל מתחסד, דתי עסקנצ׳יק אותו אונא, משה ומשפט, חוקה החוק, ועדת יו״ר

► ג7 מ7ז
 שתינתן מבלי יסתיים לא בוועדתו הדיון כי השרים לאחד חגיגית בצורה הבטיח הגמיש,
הוועדה. לחברי פנים־אל־פנים עמדתו את להסביר ההזדמנות הזה העולם לעורך

 העסקנים יחס על מסויים אור מטילה כשלעצמה שהיא (הפרה זו הבטחה הופרה כאשר
 ובעצמו בכבודו אשכול לוי ממשלתי. בדרג העניין הועלה היהודי) המוסר לגבי הדתיים
 לא הצעת־החוק כי וסופית, חד־משמעית בצורה עד, בנוכחות הממשלה, משרי לאחד הבטיח
ובזדון. בגלוי הופרד, זו הבטחה בממשלה. חוזר דיון ללא הכנסת לאישור תובא

בקדחתנות. המלאכה התקדמה ומעשי־הונאה הבטחות־מירמה של זה מסך־עשן מאחורי
 כגנבים האחורית. בדלת כאילו ממש, האחרון ברגע הכנסת לאישור החוק הוגש במיקרו־, לא

המלאכה. את סיימו בלילה וכמבים עבודתם, את יוזמי־החוק עשו בלילה
★ ★ ★

 כיצד במיבחן, היא עמדה איך — האומה רצון של הריבונית הנציגה זו — עצמה והכנסת
המדינה? קום מאז הישראלית בדמוקראטיה ביותר הזדונית ההתנקשות מול עמדה

וחרפה. בושה מילים: בשתי להגדרה ניתנת זה, אחרון בשבוע החמישית, הכנסת התנהגות
 על ישבו אולי בנופש. זמנם את בילו הם לכנסת. לבוא כלל טרחו לא הכנסת חברי רוב

 לא אך — הכנסת בבניין היו אחרים הדמוקראטיה. הצלת על נאומים וחיברו שפת־הים
במזנון. כוסות־התה את לזנוח לנכון מצאו

 חברי ממחצית פחות הכנסת באולם נכחו סופית, להצבעה הגיע זה מתועב חוק כאשר
הבית!
 20 לגייס הצליחה לא רפ״י) על לדבר (שלא חברים 42 המונה הגדולה, האופוזיציה כל

) (עשרים! ! ם י ר נוסף! קטן בגיוס הצעת־החוק את למגר היה שקל אף קולות, עש
 כוחם בכל לחמו ומרידור שופמן בגין, הח״כים גח״ל? של חברי־הכנסת (!)27 היו היכן

גוייס. לא הסיעה כוח אך — תיקונים הכנסת למען
 האולם את נטשו הצרוף, הליברליזם של המדופלמים הנציגים העצמאיים, הליברלים ואילו

 בחוק. הקלות להכניס שנועדו ההסתייגויות שש נגד שהצביעו אחרי הסופית, ההצבעה לפני
 רוזן פינחס שחברינו חוק, נגד להצביע יכולנו ״לא מלא: בפה זאת הסבירו הם מדוע?
לדראון! הדבר ייזכר ידיהם!״ במו אותו ניסחו האוזנר וגדעון

 על להטיל שבאה הצעת־חוק להצבעה הגיעה הכנסת, של האחרון ביום שעות, 24 כעבור
 יכלה שלא האופוזיציה, ונפלה. קולות ברוב זכתה לא היא מילווה־חובה. צרכני־ר,טלפון

 פעמיים הציע בגין מנחם בעלי־ד,טלפון. למען להתגייס ידעה פאשיסטי, חוק נגד להתגייס
הגורלית. בהצבעה כן, לפני יום לדרשו לנכון מצא לא שהוא דבר — שמית הצבעה

הכנסת. של דמותה זו
★ ★ ★

 כוונה הסתירו לא יוזמיו הזה. העולם את לחסל אחת: למטרה כולו נועד החדש החוק
ספק: כל משאיר אינו עצמו החוק נוסח המלאכה. שלבי בכל גלויות עליה הכריזו זו,

ושבועונים. יומונים בין בפירוש מבדיל הוא #
שהכוונה להניח קשה השבועונים. של והמפיצים המדפיסים את להעניש מאיים הוא #
לאשה. לשבועון או ויצ׳׳ו לידיעות היא

בארץ, עתון בשום קיים שאינו תפקיד — מערכת״ ״מנהל על בעונש מאיים הוא #
הברורה הכוונה ראש־המערכת. בתפקיד כהן שלום מכהן בו הזה, העולם אחד: בעתון זולת
תקווה מתוך המסויים, השבועון של הצמרת אנשי שני את אחת ובעונה בעת לאסור היא

לשיתוקו. להביא
 שאינה ארץ בשום כדוגמתו אין בדיבורים. להרבות צורך אין החוק סעיפי שאר על
גלוי: טוטאליטארי מישטר בעלת
 דיבר כי שיוכיח בכך די לא — בלשון־הרע הנאשם השבועון אמת. לפרסם אסור #
ניתן הדבר אם ספק ציבורי״. מ״עניין חרג״ ״לא שהפירסום גם להוכיח חייב הוא אמת.

1455 הזה העולם


