
 ש ב ד - ח ר י
י ת ל ח - ב כ ש נ

במלון
תוך ״גנ
גובריה

צעירים לזוגות מיוחד במחיר
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קטנועים טילונים אופניים,

 שאנשי כך מתוך נולד הוא המסויים״. .השבועון הביטוי את מכיר בישראל אדם כל
 אך עליהם, השנוא השבועון שם את שפתותיהם על להעלות מוכנים אינם המישטר

מקיומו. להתעלם יכולים אינם גם מאידך
 למחרת כבר כי המסויימת״. .הסיעה קרוי שיהיה בגוף הארץ תתברך בקרוב כי יתכן

 רוב עליה הטילו לכנסת, חדש כוח — הזה העולם רשימת פרצה בהן הבחירות,
 להתעלם אי־אפשר פשוט בהן סטאטיסטיות, לטבלות מחוץ מוחלט. חרם העתונים

 שחל היחיד המכריע השינוי את אחת במילה אף מזכירים אלה עתונים אין ממנה,
ועצמאי. חדש כוח הופעת :קודמותיה כל לעומת השישית, בכנסת
כה: עד עליה שפורסם מה כל הנה העחונות. לעמודי ושם -פה הסיעה חדרה זאת בכל

כי • ל ת, סי ש ):4.11.65( הארץ ק
הקנרית ציפור כמו מחייך אבנרי ״אורי
החתול.״ את שבלעה

לה • , פו ן ו רי גו ך  שפורסם בראיון ב
):4.11.65( אחרונות בידיעות

ל נכנס הזה מהעולם שהבחור ״אומרים,
 אכל מרגיז, קצת זה נכון? זה — כנסת

 — לטובה ישתנה הוא שבכנסת חושבת אני
 הבדל יש מוכשר, דווקא טיפש. לא הוא

בפרלמנט.״ וכשמופיעים כשכותבים
ר על • מ ש מ ):4.11.65( ה

שמט הזה, שהעולם היא, אחרת ״תופעה
 של פרלמנטרית תאודת־ראחיה — האחת רתו

 אחוז את לעבור הצליח — אבנרי אורי
החסימה.״

ר • ״ אל ד ר ש ד י ד ל ב^, א שיי )
):4.11.65( הבוקר גח״ל, בביטאון

השישית: שבכנסת יחיד חידוש עוד ויש
הזה. העולם נציג

 ברכי על נולדה זו רשימה הן לכאורה
 החלמאי־ הסיפור והנה הרע. לשון חוק

 יצא בגללו הוחלט. החוק על הצפרדעי:
 עכשיו — עכשיו וזכה. לבחירות הזה העולם

 — המערך על־ידי שהובטח כפי השיא יבוא
— יבוטל החוק עכשיו

בבטן. והצפרדע
 כלומר, ״לכאורה״. לעיל שאמרתי אלא

 כוונת אמתלא. אלא היה לא הרע לשון חוק
 ולא כמובן. לכת, מרחיקה הזאת הרשימה

 שונים בראיונות בגלוי דיברו ראשיה לשוא
רשי פסילת ובין הופעתם שבין הקשר על
 בגלוי התנצלו לחינם ולא אל־ארד, מת

 אי־ על באתגר) יותר או פחות (פורסם
ו הפליטים כל בהחזרת הגלוייה דגילתם
לבחי טכסיסית כדרך בפלסטינאיות, בהכרה

 אל־ של פוטנציאליים שביחרים והודו רות,
 קירבה משמע עבורם, להצביע עלולים ארד

 איננד. שכנראה אף־על־פי להם, מודעת זו
אס אך להופיע להם שהתירו לאלה מודעת

 דברים אילו כלל ספק ואין אל־ארד. את רו
 הציונות ונגד היהדות נגד מעתה יישמעו

 רב שספק במחיר הערבים, עם שלום ובעד
 גם המנצחים טובי ותופיק וילנר מאיר אם

בגלוי. להציעו יעיזו הם,
 מדובר שהרי לזעזוע, מקום כמובן אין

 ש־ להניח גם ויש אחד. בציר ״רק״ הוא
 לפני גם היו עבורו המצביעים בפוטנציה

 הפסידה שמק״י וייתכן עמו, מהמזדהים כן
 מד, קרה מאי, אלא בגללם, שלה הציר את

 בהסתדרות. לבן״ ״תכלת נצחון עם שקרה
 לכוח כתובת אם כי לגח״ל, כוח תוספת לא

קיים. שהיה
העו לרשימת המצביעים שמרבית משמע

 קרובה אחרת, כתובת כה עד מצאו הזה לם
תנו ולמטרות ולציונות היהודי לעם לשנאה

 ישראל, מדינת מטרות משמע הגאולה, עת
 מיסודה שלשונו עתון תפוצת את יגדיל וזה
 בענייני העוסקת זז דווקא ולאו מאוד רעה
מין.

יש בכנסת לקרקר עתידה זאת וצפרדע
 גם הנד, כוחה. זו כי יישמע, וקולה ראל,
 להתווכח ובעצמו בכבודו יערי מאיר יצא

 שחשש משמע ואידיאי, פוליטי ויכוח עמה
 מתחרה למק״י נוסף לו שקם בצדק) (ואולי

ה החוצפה לתביעות הכניעה בחזית נוסף
ובעו כשבעת הנאצריים, הערבים של גוברת

 חרות־ליבראלים גוש בעקבות נחלש אחת נה
מיסו והלאומית האקטיביסטית התביעה קול
והמחתרת. ז׳בוטינסקי תנועת של דה

 אור אבל דמעה, שום שופך אינני לא,
 רק רואה אני הזה ובאור לשפוך אני חייב

 ובוזבז פה והופרך פד, שהושלך מר, כל את
 למען רק זה וכל ולערכים, למיליונים פה

צפרדע? אותר,
ב • רי ע ):8.11.65( מ

 חלוקת על הבוקר הודיע קהיר ראדיו
 כליל התעלם אך השישית, לכנסת המנדאטים

 הגיש מאז כי לציין, ראוי הזה. מהעולם
 ראדיו פסקו לכנסת, רשימתו את אבנרי אורי
 — שבועתו את מלצטט ועתונותד, קהיר

מסרו, לא ואף — לכן קודם לנוהגם בניגוד

 אחוז־ את עברה אבנרי של רשימתו כי
והשי העתונים יתר גם נהגו כך החסימה.

הערביים. דורים
ר • ״ רצל ד ם, ה בלו ידיעות רוזנ

):8.11.65( אחרונות
 נצחונו יוסף, לדב לו, בא עתה והנה

 בינו להתמודדות כוונתנו בזירתנו: השני
 איש אבנרי. אורי הזה העולם ,עורך ובין
 עליה. עמד יוסף דוב אבל ממנה, התלהב לא

 דוב ברוח והוחלט המר! הסוף עד הוא: אמר
להמשיך! — יוסף
 הוא שלו, הצעת־החוק עם יוסף יצא אז
 ברם, אבנרי. השתקת למען הרע, לשון חוק

ה הוועדה חברי נטו ההצעה נוסח בהופיע
 עליה. בשניה להרהר הכנסת של משפטית

התמרד. העתונאים ציבור וגם
 וקרא: קם והוא יוותר. כיוסף איש לא אך

 שלו. ה״יאללה״ ברוח והוחלט ״יאללה!״
החמי הכנסת על־ידי בלחצו נתקבל והחוק
 והתוצאה: לקיומה. האחרון ברגע כמעט שית,

 בכנסת, היחידי השינוי חל זה חוק בעזרת
 עתה ידבר והוא אבנרי, נבחר בעטיו כי

 דב מפי ניטלה והלשון כפליים. כפל
.יוסף . .

 על לחזור שלא זו בהזדמנות ואי־אפשר
המפורסמת: הבדיחה

הבי לסוכן והלך קם העיירה של הכומר
 את שימיר לשכנעו שמערל, ר׳ המקומי טוח
 לשמערל הכומר נכנס בנוצרית. היהודית דתו

 ממנו וכשיצא משעתיים, למעלה אצלו וישב
באש. בערו ואזניו •מתוח כולו כל היה

 הזמן כל שארב שמערל, של חברו בערל,
 על משמערל הכומר בצאת הסתער בחוץ,
 אמר הענין?״ נגמר במה ״נו, ושאלו: חברו

 לנצר רצה ״הוא שמערל: הביטוח סוכן לו
״אותו ביטחתי ואני — אותי . . .

 נצחונותיו את תואמת זו בדיחה ואכן,
.הכומר של .  של לומר רציתי סליחה, .

 אותה הזכרתי ואני שלנו. יוסף דב השר
ל בקואליציה חבריו את להזהיר כדי פה

 נצחון בעוד לזכותם ירצה יוסף שדב מקרה
שלישי. אחד:
ה • א ר, ל פוסט ג׳רוסלם בן־דו

)5.11.65( :
 מה מסויימת, מבחינה להרהר, מעניין

 אבנרי, אורי הזה, העולם מפלגת נציג יעשה
 מזה אותו מוציא שהוא השבועון בכנסת.

 בתמונות אחד בצד קוראיו את מושך שנים
 בכל פוליטיים, ב״גילויים״ השני ובצד מין,

צעיר. לקהל מופנה הוא שבוע.
 תמונות הכנסת במיזנון שיפיץ להניח קשה

פורנוגראפיות.
 הרע לשון חוק נגד נמרצות מחה הוא
 מובן שבועונו. נגד בעיקר כוון שהוא וטען

 לו יהיה לא אך מחסינות. יהנה שבכנסת
ל שיוכל טיפש־עשרה, בני של קהל שם

רושם. עליהם עשות
 של ברעיונות בעבר שיחק אבנרי מר

 על וחלומות קאהיר, על מיתקפות־שלום
אור תפקיד ישראל תשחק בו שמי״, ״מרחב

 רומאנטית גירסה רק זוהי מישני. אך גאני
 האם נושא. אותו על אחרים רעיונות של

הישראלית? לשרת־החוץ זו תורה עתה יסיף
ר • מ א שי מ א (פאריס), מונד בלה ר

)5.11.65( :
 הישראלי לפרלמנט ייכנס הראשונה בפעם

 אב־ אורי בעתונאי מדובר בלתי־תלוי. אדם
 את מכירים סונד לה קוראי אשר נרי,

יהודי־ערבי. שלום על רעיונותיו
ה במישטר קטן בקע הבקיעה כניסתו
 כל ביקורת. עליו מותחים שרבים מפלגות,

 חלק־עולם לאותו פתרון רואה שאינו מי
 הגרים העמים בין פשרה של בדרך אלא
 ואחרי פעילותו, אחרי בעניין יעקוב בו,

ה ובארצות בישראל שתעירר התגובות
שכנות.


