
ראש־וזממשלה. משרד תקציב על בוויכוח אבנרי אורי ח״ב של נאומו להלן
נכבדה. כנסת היושב־ראש, אדוני :אבנרי אורי
 במסגרת אלוני שולמית חברת־הכנסת שאמרה מה בעיקבות אחת הערר. להקדים ברצוני

זה. ויכוה
 שאינם אזרחים הפנסת דוכן מעל להשמיץ הוגן זה שאין חושב אני

להתגונן. יכולים
בסרט הראשי השחקן מסראוזה, אחמד האזרח כלפי האשמה הטיחה אלוני חברת־הכנסת

אחמד. אני
 הוא שאין היא. אזרח אותו של אשמתו כל אמר. לא שהוא דברים בפיו שמה היא

 הערבי. בשטח אלוני חברת־הכנסת של בעלה של מסויימות לפעולות במיקוד״ מסכים,
 כאן. אינני הוא גם :בן־אליעזר אריה היו״ר ן

לכאן? שייך זה מה :רזיאל״נאור אסתר
ראש־הממשלה, משרד על הוויכוח במסגרת הדברים את אמרה היא ז אבנרי אורי

 היא מסראווה. אחמד בשם וכל מכל הדברים את להכחיש ההזדמנות את נוטל ואני !;
ובעלה. אזרח אותו השתתפו בו לוויכוח התייחסה י-|

שאלות שמונה מחלקות, שש

אחמד

נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד
קצרה. כה במסגרת ראש־הממשלה משרד על דיון בקיום אבסורד משום יש

 נוקבת. ממלכתית חשיבות בעלות שאלות של ארוכה שורה בתוכו מקפל זה משרד
 סיעה לרשות העומדת שעה חצי במשך ואפילו לרשותנו, העומדות הדקות עשר במסגרת

למשל: כאלה. בשאלות ברצינות לדון אפשרות כל אין יותר, גדולה
ההיסטו ההזדמנות את מחמיצה כשהיא בתכונה נוהגת ישראל האם

? גרעיני מנשק המרחב פירוז להציע רית
 במקום יסודי, בדק־בית דורש אינו והתפוצות ישראל בין ביחסים העמוק המשבר האם

זה? בוויכוח ששמענו והעייפות הישנות המליצות כל
 חסרות־אחריות, באימרות־כנף המרבה ערבים, לענייני ראש־הממשלה של היועץ האם

בו? מחבל או המדינה, בחיי הערבים לשילוב עוזר
 רציני מוסד היא כלכלי לתיכנון הרשות האם

כלכלית? בדיחה או
ל המדינה, לרשות — מרכז־ד,הסברה עומד מי לרשות

העיקרית? המפלגה עסקני קומץ לרשות או המישטר רשות
 גוף או ממלכתי, גוף היא הממשלתית העתונות לשכת האם
עתונים? ובהענשת עתונים בשיחוד העוסק

 של מוקד הוא כולו ראש־הממשלה משרד האם ובעיקר,
הממ ענפי שאר לכל ודחף כיוון הנותנת דינאמית, מנהיגות

 ובלתי־נחוצות, נחוצות פונקציות, של מיקרי גיבוב או שלה,
אחרת? אכסניה להן נמצאה שלא

מ אחד - ראש־הממשלה להיות צייד מה
 ד מפעיל מנהיג, או שווים, כין ראשון רבים,
המבצעת? הרשות ומעצב ראש מכוון,

 אחד. נושא על רק ברצינות לדבר לנו ניתן זמננו במסגרת
ושנתפרסם רבה, לאומית חשיבות לו שיש בנושא בחרנו

 רצינית מחשבה של רקע על לא אך ואינטריגות, אישיים יחסים של רקע על לאחרונה
. הוא הנושא ממשית. ותוכנית ה י ז י ב ל ט ה

בדיחות במקום חי קשר
 להקים עליץ ממלכתי לחץ קיים כי מאמינים אנו היושכ-ראש, כבוד
כללית. טלביזיה לאלתר

 זה מיכצע להעלות צויד יש אלה, מיתון ימי בעצם גם כי סבורים אנו
המדינה. של העדיפויות כסולם מאד גבוה לשלב
לכך. הסיבות את בקיצור אמנה

הצנטרי הכוחות במדינה גוברים ונפשי, כלכלי משבר של בתקופה דווקא ראשית,
 הרגשת גוברת הפיתוח, באיזורי ההסתה גוברת הבדיחות, של הרפינציה גוברת פוגליים,
נידחות. בעיירות והבדידות הניתוק

 אשיות תחת לחתירה והופכת במידרון גולשת הכושל המישטר על המוצדקת ההתקפה
והנפשית. הגופנית הירידה הגברת והלאומי, הממלכתי הקיום עירעור כדי עד עצמה, המדינה

 ארץ, פינות מאחדת היא כמוהו. מאין מאהד כוח היא הטלביזיה
משותפים. מושגי-בסיס אחת, תרבות אחת, לשון מפיצה היא
 ואבריה המדינה לב בין הקשר את מחזקת היא במעלה. ראשון חינוכי תפקיד לה יש

ודמוגרפית. גאוגרפית מבהינה המרוחקים

שטן במקום ודם בשר
השמי. במרחב ישראל קיום להמחשת מרכזי מכשיר היא הטלביזיה *טנית,

 הוא הראשוני, העיקרי, המכשול כי יודע, המדינה לקיום זו מכרעת בחזית המצוי כל
הגבול. עברי שני בין הגמור חוסר־ר,תקשורת

 מיפלצת של כדמות השטן, כדמות המדינה משתקפת הערכי כצד
למציאות-החיים. שייף שאינו משהו האגדה, מעולם

 בשר בדמות ובעזה, בקהיר ובדמשק, בביירות בתים אלפי במאות אותנו תציג הטלביזיה
 ופועלי־חרושת, עובדי־אדמה בדמות וילדים, נשים בדמות וקיימת, חייה חברה בדמות ודם.
חיילים. בדמות רק לא

 מילים לאלף מאשר יותר דכה חשיבות יש בזאת אהת לתמונה
גלי-האתר. מעל הנאמרות

 הריגשי המגע את לשלום, הקודם האקלים את יצור זה אבל השלום, את יביא לא זה
בגבולנו. הקיימת למציאות לגבול מעבר השוררים המופשטים המושגים התאמת את והחזותי,

השלום. הוא - השלום אקלים לשלום. קודם השלום אקלים
 רבה במידה המנותקים ישראל, ערביי על גם השפעה לכך יש כי נוסיף, בסוגריים (רק

 פסיכולוגית השפעה לגבול מעבר הערבית לטלביזיה יש היום כבר ומאידך, המדינה. מחיי
ודם.) בשר בדמות הערבים את הרואים העיבריים, הטלביזיה צופי על חיובית, ולדעתנו ניכרת,

פקוחה תהיה הציבור עין
עצמו. הציבור אל הציבור ראשי את מקרבת הטלביזיה ׳טלייטית,

טלביזיה
כללית
מיד

 נבחרי־ כאשר עצמו, זה בבניין ואפילו כמדינה, ישתנו דברים הרבה
ורואה. - פקוחה הציבור עין הי יידעו הציבור

 לעיני להופיע שרי־הממשלה יוכלו לחוג־בית, ומחוג־בית לאסיפה מאסיפה להתרוצץ תחת
למסך. מעל הציבור

גדול. אחד לחוג-בית תהפוך כולה המדינה
ההתקדמות בדרך תמרור

 התרבותית וגם התעשייתית הטכנית, התקדמותה בדרך תמרור היא הטלביזיה רביעית,
החברה. של

 לנחשלות, רק לא עצמה את דנה זה, חיוני מכשיר על המוותרת מדינה
נחשלות. של לתחושה גם אלא
 אופקים שאלה אמונה מתוך זרים, אופקים המחפשים כוחותיה, טובי את מאבדת היא
יותר. רחבים

 היא תמורה. וגם מרהב מתנה התרבותית, כוח־ר,יצירה את לדרבן עשוייה הטלביזיה
שרת. ו ע תגובת עימו שיביא כלכלי, דם עירוי תיתן היא האלקטרונית. התעשייה את תדרבן

שאיננו... ראש־הממשלה אדוני
— כאן נמצא שאינו ראש־הממשלה, אדוני
 והתבגרה שגדלה המדינה, צמרת כי הצעיר, הדור בקרב ובייחוד במדינה, הרגשה ישנה

הזמן. תמורות עם החי הקשר את איבדה אחרת, בתקופה
 מן היומיומיות, הבעיות מן הדינאמיים, החיים מן מנותקת שריצמרת היא התחושה

ימינו. של העולם
 והם המודרניים, דפוסי־החיים את רואים בעולם, מבקרים ישראליים צעירים רבבות

בארצנו. גם כאלה בחיים רוצים
 היא בעיניו — ישראלית טלביזיה דרושה ומתי אם השאלה עצם ,30 בן ישראלי אדם
במכונית. הדליג׳נס את להחליף צורך היה אם השאלה על ויכוח כמו בדיחה,
 הרווחת ההנחה את להפריך שאיננו, ראש־הממשלה אדוני יכול, אתה זה בשטח כן, כי הנה

מנותקת. המדינה צמרת כי
 אתה כאת כאשר תמורה, והיתה שינוי, חל כי להוכיח יבול אתה
 הטלביזיה, של מושבע אוייב שהיה כן־גוריון, דוד ראש־הממשלה במקום

והקיברנטיקה. האוטומציה המודרניזציה, מפלגת ראש שהפך לפני
ם ח ן מנ י ג או״ב. במקום מתנגד, לומר: מוטב 5 ב

| מושבע. מתנגד בבקשה, אכנרי: אורי |
 גדולים חברתיים שינויים ליזום הממשלה על מוטל מודרנית בחברה היושב־ראש. כבוד

ייעשה. שהדיר לדאוג הממשלה ועל ממשלתית, ליוזמה תחליף אין זה. כגון

!פרטית טלביזיה פרטי! רדיו
 להיות, לה שמותר או להיות, צריכה הממשלה כי הדבר פירוש איך
׳ זה. בשטח מונופול בעלת

 פרטי ברדיו חיוני צורך יש ודינאמית מודרנית דמוקרטית במדינה כי מאמינים אנו
 רעיונות, של חופשית התמודדות לשם — פרטית עתונות שיש כשב פרטית, ובטלביזיה

אמנותיות. והבעות מחשבות של סגנונות, של
 הממשלה את שתחייב משלנו, פרטית הצעת־הוק לכנסת נביא אנחנו
וכלתי-תלויות. עצמאיות פרטיות, וטלביזיה רדיו תחנות להתיר

 ישראל שממשלת בלבד זו לא כי — האחרונים בימים ודווקא — מאד חמור חשש קיים
 במונופול גם מסתפקת איננה שהיא אלא זה, בשטח המונופול את ביריד, לשמור רוצה
 מונופול — תקום וכאשר אם — הטלביזיה על להשליט רוצה והיא בקול־ישראל, לה שיש

אפילו כיום מוחנקת שהיא מכפי יותר ב־קורת, של זיק כל שם להחניק יותר, עוד חמור
בקול־ישראל.

פסול אינו אלוף
החדש. לתפקידו פלד אלעד אלוף של המינוי את רבים מפרשים זה רקע על

 בתפקידים מלשאת מקצועי חייל פוסל אינני גח״ל, לדוברי כניגוד אני,
 המינוי אולם הזה. לתפקיד מוכשר הוא אם הצבא, למסגרת מחוץ

 אפשרות כל מראש למנוע בנסיון רבים כעיני מתפרש הזה המפויים
תקום. כאשר בטלביזיה עצמאות של

 האחראיים האישים עסוקים זאת מאוחרת בשעה כי לראות מצער היושב־ראש. כבוד
עמדות־השפעה. על קבוצות־לחץ של במאבק באינטריגות, זה בשטח

הטלביזיה. של המיידית בהקמתה כולם כל להתרכז להם מציעים אנו

.בממשלה תומך שאתר, רואה אני :רפאל יצחק .  להיכנס הממשלה על .
 הריבוי הפסקת עם לנו הצפויות הסכנות לאור ורצינית, מעשית ממשית, לפעולה

.הטבעי 1 . .
| הממשלה. של בכוחה שזה בטוח לא לגמרי אני :אבנרי אורי |
 המדבר מפא״י, ח״כ סדן, דוב הפרופסור כולם על עלה המעודן שבהומור מובן אך

 השבוע שומעיו. לקומץ אסטתית הנאה גורם שלו נאום שכל אך — בשנה פעם רק בממוצע
 כך כדי ותוך המדינה, ראשי כל על שמותחים המופרזת הביקורת את בחריפות תקף

אלינו: גם התייחס

ב : דו ן ד ולא ס . .  יעמוד החדש הכוח יובלייס או יובל מקץ אס אלא עוד, .
מלחמתו, כל לו תעמוד לא למלוך, ייצא אבנרי ואורי ובחידושו, בכוחו עדיין ן
|  כך!״ ינהגו בו ואף ובכל, בכולם התמיך, מלחמת |
 את הכנסת דחתה הארוכים הדיונים כל שאחרי מובן
 ראש- משרד לתקציב גם שלנו, ההסתייגויות עשרות

 במנגנון לקצץ שבאו משרד־החוץ, לתקציב וגם הממשלה
 הורמה שלי הבודדה היד רק הקו. אורך לכל ובהוצאות

אלה. קיצוצים למען
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