
*  ממשלתיים, משרדים שני של בתקציביהם לדיון כולו מוקדש היה שהשבוע כיוון *
 ישבתי הזמן שאר ברוב אבל דקות. 10 של נאומים בעני הדוכן על פעולתנו הצטמצמה

 שבוע זה היה ואבן, קריאות־ביניים. השניה: בדרך דיעותינו את להביע הזדמנות לכל דרוך
חריפים. ודו־שיחים קריאות־ביניים של

 לנדאו. חיים משרד־החוץ, על בוויכוח גח״ל של היחידי הדובר של נאומו בעת למשל,
 כל על בלתי־מרוסן דמגוגי בסיגנון המצטיין חרות, של ביותר הקיצוני הלאומן הוא לנדאו
 כבר אך ),5 עמוד (ראה נאומי במסגרת לו עניתי הרעיונות. לעמקות קשר בלי נושא,

רבות: קריאות לו קראתי נאומו בעת
המזרח־התיכון: מחלקת תקציב על לנדאו כשדיבר

ם : חיי או ד נ  באזור לפעילות לירות 1.647.000 מופיע מטזרד־החוץ בתקציב ל
.התיכון המזרח . .

 את צריך לא מלחמה בשביל מיותר. זה גם שלך, התפיסה לפי :אבנרי אורי
הזה. התקציב

ם : חיי או ד נ זול! יותר זה סטריפיטיז ל
להראות. מה לכם שאין חבל רק שלכם. הסטריח־טיז זהו :אבנרי אורי

מכן: לאחר דקות וכמה
ם : חיי ו א ד נ  יהודי בבעיית הממשלה של ופעילותה התבטאותה ...עובדת ל

 בריחה על המורה הקיימת, התפיסה את לשנות מחייבת היתה, כלא שהיתה רוסיה,
התגוננות... בתעלות והתחפרות יוזמה מכל

רי : או י ד נ ב גרמניה, על גם — יחד כולם על מלחמה להכריז רוצה אתה א
רוסיה? על וגם אמריקה על גם <

ם : חיי או ד נ אליך. שמדברים מה מבין שאינך סבור אני ל
הצורך. די עצמך את מבהיר אינך אולי :אבנרי אורי
ם : חיי או ד נ עתונך. של האחורי השער על חושב כנראה אתה ל

| מדבר. שאתה למה מאד מתאים באמת זה אבנרי: אורי |
 כחבר המדינה, חשבון על האו״ם לעצרת נסע לנדאו כי על אבן אבא התלונן למחרת

משרד־החוץ: של המשלחת
. אכן: אכא .  המציאות את מקרוב שילמד כפולה: היתה השתתפותו מגמת .
רה... באותה המשתקפת המיוחדת, המדינית זי
הכסף! על חבל כן, אם :אכנרי אורי

חרות: גישת על ממפ״ם חזן יעקב דיבר וכאשר
| כ | ק ע ן י .לנו מציע הוא רוצה? (לנדאו) הוא מה :חז .  זעירה מלחמה מלחמה. .
גדולה. מלחמה או |
| מלחמה, על־ידי מלחמה למנוע מציע הוא :אכנרי אורי |
 ולממשלה, למפא״י מחמאות חילק הוא המתינות. ככליל זה בוויכוח הופיע דיין משה

 פרם שמעון שהביע מזו לחלוטין שונה עמדה נקט קטנים, פרטים על רק ביקורת מתח
בלבד. שבועות כמה לפני בכנסת

 מפא״י, על שוב להתחבב דיין של ממסעו חלק זהו כי הבחין להקשיב, אוזן לו שיש מי
 (שאינו בן־גוריון דויד הכריז בו בשבוע דווקא וזה — אליה חזרה דרכו את לסלול כדי

בממשלה. חרות את לכלול מוכנה שרפ״י בכנסת) מופיע
. :דיין משה . בשטח חילוקי־דיעות שום אין ולמפא״י לרפ״י פנים, בל על .

.המצע 1 . .
וחרות? רפ״י עם ומה :אבניי אורי
ח ש : מ ן י י בזה? אתה שותף איזה ד

מעוניין. קהל רק מעוניין. קהל :אבנרי אורי |

ד גח־ייר ג י ו ח י ו י ב ר ו ב ה

 ;יל _ השני הדיון רקע על גם חריפותו בכל נתגלה חרות לבין כינינו וויכוח ך■*
ראש־הממשלה. משרד 1 (

 כללית. טלביזיה רקמת למען וחד־משמעית תקיפה דיעה זה, ויכוח במסגרת הבענו,
 להנהגת טוטאלית התנגדות — הפוכה דיעה שופמן, יוסף גח״ל, דובר מפי לשמוע הופתעתי

בבחירות. לגח״ל תזיק שהיא חשש מתוך הטלביזיה,
להתאפק: יכולתי לא הטלביזיה, נגד הנימוקים כל את מנה ששופמן אחרי

סף מן יו פ  קווי־המדיניות לבין הטלביזיה בין הראשונה הסתירה זוהי ... :שו
.. . הממשלה של הכלכלית |

הטלביזיה? נגד או בעד אתה האם שלן? הקווים הם מה אבל : אכנרי אורי
סף  תוכל הסוף, עד יושב הרי אתה זה. בעניין לדבריך אתייחס עוד :מן0שו יו

לשמוע. 1
 האחרון, ברגע זאת, בכל נרתע חרות דובר כי שמעתי. לא אבל — הסוף עד ישבתי
טלביזיה. נגד אנחנו החד־משמעיות: המילים מהשמעת

הבאות: השאילתות את השאר, בין הגשנו, השבוע
ת • שו ד ת. ח רו סו  שלא הוראה קיבלו ישראל קול שעובדי נכון האם א

 שניתנו הטבות־הפרישה פרשת את החדשות, וביומן החדשות במהדורות להזכיר,
באוניברסיטה? הבכירים לעובדים

 הרפואית העזרה את הפסיקה ההסתדרות כי נכון האס רפואי. חרם •
 עורה אלה לעובדים הובטחה האם בשביתה? להשתתף שסירבו בחצור לעובדים
אחרת? בדרן רפואית

 שניספו הזרים, הימאים למשפחות כי נכון האם לימאים. פיצויים •
ביטוח? אין שלגביהם מפני פיצויים, מגיעים אינם השלושה, באוניה

 מחדש להתחתן איתני מרינה דורשת הרבנות כי נכון האם איתני. פרשת •
שלה? תעודת־הגיור את בינתיים לה ומעכבת בעלה, עם

 הזמן. במשך שהצטברו שלנו, שאילתות של גדול למיספר השרים ענו השבוע
 לא שאתה תודה אסיר ״דורנו פתק: בן־אליעזר אריה לי הריץ התשובות, בעת

 אלא קושיות, ארבע לא בה היו אחרת פסח. של ההגדה וכותבי עורכי בין נמנית
משאילתות.״ מורכבת היתד. כולה

 תמוהות עמדות בכמה נקט אברמוב, זלמן שניאור ויכוח, באותו גח״ל של השני הדובר גם
 זהו כאילו פנים העמיד ממלכתיים, לתפקידים אנשי־מפלגה מינוי על בוויכוח ביותר.
 כל של עקרון־הברזל שזהו העובדה מן התעלמות תוך — אשבול ממשלת של חידוש

 את שהאשים בן־גוריון, מדברי ציטטה הביא אברמוב המדינה. קום מאז המישטר, ממשלות
לצבא: מפלגתיים נוחלים בהחדרת אשכול

ר או מן שני ל ם ז מו ר ב  הראשון ״שר־הבטחון בן־גוריון:) מדברי (מצטט :א
.. עניין להיות יכול איננו שצבא הבין 1: מפלגתי. דבר שום להכניס אסור למפלגות.

שנים..,״ 15 היה זה כן
רי רי או נ כ שנים? 15 היה זה שכן בטוח אישית, אתה, :א

ר | או מן שני ל ב ז מו ר כ מצטט. אני בציטוט. כתוב זה כן :א
 כנכנעים צה״ל אלופי את שתיאר בן־גוריון, מדברי ציטטה לקרוא הוסיף שאברמוב ואחרי

ולאשכול: למפא״י וכמתחנפים
רי 11 : או י ר מ לצה״ל; כבוד מוסיף אינו זה תיאור א

 שאינה עצמאית, רשות כה עד היתר, רשות־השידור כאילו פנים אברמוב העמיד מכן לאחר
הממשלה: חליל לפי רוקדת

ר ו א מי מן י ל ב: ז מו ר ב  ברשות שתפקידם בזמן הממשלה, מן שיקבלו ההוראות את יקיימו השידור) לענייני 1 אותם ממנה גלילי שהשר החדשים (האנשים הס א
עצמאית. היא הרשות כי החוק, להוראות בהתאם תפקידם את למלא הוא ממלכתית ;
רי | י או ר מ כה? עד ישראל קול מנהל עשה ומה :א

 המדינה, מנגנון כל של המובהק הממשלתי־מפלגתי האופי את לטשטש הזאת המוזרה הנטייה
 האחראיים היו שידידיו מרפ״י, נבון יצחק בדברי גם ביטוי לידי באה ישראל, קול ובכללו

זה: למצב העיקריים
ן ק ן ח צ : י ן ו כ  או הכלליים המנהלים את מכנ(זת בממשלה סיעה כל היתה אילו נ
 פיצולים מנגנון־המדינה את מפצלים שהיינו חושב אני שלה, הפקידים או סגניהם 1
.. . מפלגות־מפלגות רבים, 1

רי י או ר מ  קיים זה ממילא. שקיים מה של לפורמליזציה רק מביא היה זה :א
המדינה. קום מאז |

י נ ר א ז נ ז ו י — א ג ז א ג י ז ג ר ג ש

 ישראל קול כי הסבורים המערך בחוגי רבים יש כי טען אחדות־העבודה, איש כהן, כי 1
שלו. בביקורת ומפריז מדי עצמאי !הוא

רי רי או נ כ  הזמן ושהגיע חופש, מדי יותר שהיה זה אומר שאתה מה :א
קץ. לו לשים 11
אמרתי. שלא מה במילותי תקרא אל כהן: גכריאל 11
| בהתאם. המסקנות את מסיקים והם זאת, אומרים שלן החברים : אמרי אורי |

בחברים מתבייש לא הוא (מערך): כרעם כזשה 11
שלו. 11
| מרי: אורי | זכותו. זו א
 להגן יצאה אלוני, שולמית המערך, של אחרת דוברת גם

השידור: שרותי על הממשלתי המונופול על
.היחס אלוני: שולמית .  שקודם הוא הנכון .

 את ולהסביר ענייניה להביא הממשלה זכאית כל
.עצמה . .

מרי: אורי למה? א
. כדי אלוני: שולמית . . שתבין

למשל? בארצות־הברית, לא למה : אכנרי אורי
מוגבל. וזמני לחוד, נושא זה : אלוני שולמית

ה אחר, נושא על גם ויכוח באותו התנגשתי אלוני עם
 אלוני כי נתגלה לגביו ושגם בחופש־ד׳,ביטויי, הוא אף קשור
 היא נדמה. שהיה מכפי פחות בהרבה בחופש־ד,ביטוי דוגלת

אחמד. אני לסרט לעזור תחילה שהבטיח על ראש־הממשלה משרד על קטלנית ביקורת מתחה
. : אלוני שולמית .  ביקורת בלי ממשלתית עזרה להם להבטיח צורן היה לא .
 לבעייה הגדולה לעיר היוצא בן־כפר של המשבר את הופך (הסרט) מוקדמת...

.. . סוציאלית בעייה שהיא שעה גיזעית,
בסרטים? לחופש־ההבעה מתנגדת את :אמרי אורי

 להטלת מתנגדת אני לא. ולמה מתנגדת, אני למה לן אגיד : אלוני שולמית
בתום־ נעשתה שלא פעולה לממן צריכה אינה שהממשלה חושבת אני אבל צנזורה.
. .  הציבור של בתבונתו מאמינה אני הסרט. הצגת את לאסור טעם אין עתה אבל לב.

קרה. מה יבין והוא איזון, חוש לו שיש הישראלי,
לכן. דאגתם כבר אתם אותו. יראה לא הציבור אמרי: אורי

— ישראל' סרט לאסור כדי הצנזורה של רישמי בצו צורך אין כי כמובן, ידעה, אלוני
 את למנוע כדי ישראלי״ ״סרט של המעמד את שרירותי באופן ממנו שוללת שהממשלה די

 של זה לחיסול מסכימה אלוני כי ברור קרה. שכבר מה וזהו כלכלית. מבחינה ההצגה
 סיפרה כך כדי ותוך הסרט, יוזמי את לתקוף הוסיפה היא כי בקולנוע, חופש־ד,ביטוי

 לכפר להיכנס צריכים לא שהערבים בו, הראשי השחקן מסראוזה, אחמד אמר כאילו סיפור
 מקרקעי מינהל של סגן־המנהל שהוא אלוני, ראובן שולמית, של בעלה על־ידי שנבנה חדש,

).*7 עמוד (ראה בנאומי דבריה של זה לקטע התייחסתי ישראל.

י ר נ ב י א . כ . . ך ט ז ג י

 האווירה את במיקצת שהפיגו משעשעות, יותר נקודות כמה גם אלה מויכוחים יו
כאלה: ארוכים סיעתיים דיונים האופפת הכבדה \ ן

 להשיב הכנסת במת מעל שנה לפני הבטיח ראש־הממשלה (מפד״ל): רפאל יצחל!
הילודה). הגדלת (בעניין בקי הפרופסור של ההמלצות גורל מה חודש־חודשיים תוך לי ן
הדו״ח? של בגורלו עלה מה שואל: אני 1

מרי: אורי להבטיח? כבר אסור מה, א

 יצאה למוזמנים, הצגה במיסגרת הסרט, בהקרנת לכן קודם שבוע חזו ובעלה אלוני ח״כ *
מכן. לאחר שנערך בוויכוח להשתתף מבלי הפגנתית, בצורה ההסרטה, תוס עם מיד

(* נ•)


