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 מוכן הוא הנוכחית לתקופת־החירום ורק
ש סי כלומר, הנוכחי. בתפקידם להחזיקם

 דווקא מתאים רגילה, לתקופה מתאים אינו
 עמדתו. את מבין אני כך לתקופת־החידום;

רש בהודעות מכריז ראש־הממשלה ואילו
 אינו הוא מצב־חירום אותו בגלל שרק מיות

ה לשר שלו, לשר מכתב־פיטורין שולח
זו. עצומה משפטית אימפריה על ממונה

נע הרגילה האנומליות הזה, המצב לאור
 שהכנסת ייתכן לא נורמלית. פחות עוד שית

 ה־ ולמינשרים, לצווים מאחריותה תתפרק
הנמ אנשים, ממיליון למעלה על היום חלים
 מדינת״ישר־ של המעשי השלטון תחת צאים

אחראית. להישאר חייבת הכנסת אל.
 המינש־ על ביקורת שום אין אלה בדברי

ה המושלים על־ידי שהוצאו והצווים ריס
מהם נוחה דעתי להיפך, כה. עד צבאיים
מצו״ עבודה עשו שהם חושב אני בהחלט.

המשפ בשטח יינת
 המיקרים וברוב טי,
האח בשטחים גם

 המצב אולם רים,
תיקון. טעון עצמו

הת בדברי־תשובתו
 על שר־המשפטים עכב

ה מהערותינו כמה
 ואחר־כך משפטיות,

 על להערה ענה
:דיין

שמשון יעקוב
 ל־ תודה שפירא:
 מאד: נכון דבר שאמר אבנרי הבריהכנסת

שהו והמינשרים הצווים או החוקים שכל
 הם המוחזקים בשטחים צה״ל שלטונות ציאו

טובים. חוקים
 לחבר־הכנסת לו לעזור יכול אינני אולם
 ל־ ונשנית חוזרת אברסיה לו שיש אבנרי,

 ששר־הביט־ לעצמו מדמה והוא שר־הביטחון,
מבחי המוחזקים. בשטחים יחיד שולט חון
 שולטים המוחזקים בשטחים פורמלית נה

 מבחינה שר־הביטחון. ולא הצבא, מפקדי
 הרמטכ״ל, דרך הצבאיים, המפקדים מהותית,

 אלא שאיננו לשר־הביטחון, כמובן כפופים
ש מה עושה ואשר מחברי־הממשלה, אחד

 יכולה והממשלה הממשלה, דעת על עושה
 איננו זה מינשר או זה שצו לומר פעם בכל

אחרת. לנסחו ויש נראה,
 את אבנרי חבר־הכנסת יקדים מזו: יתרה
 מבחינה — מניעה כל אין למכה. הרפואה

 הצעת־ שיביא — מניעה שאין בוודאי חוקית
 יצווה אשר אחר, או זה בעניין פרטית חוק

 או צו לבטל או לבצע לא השלטונות על
 יהיה זה הישראלי החוק מבחינת מינשר.

לגמרי. בסדר
 אבנרי: חבר־הכנסת לנו מציע מה אבל

 המוחזקים? השטחים בתוך תחוקק שהכנסת
ה מבחינת נכונה דרך שזוהי חושב אינני
ה לפי לא וגם הפומבי, הבינלאומי חוק

מדינת־ישראל. של קונצפציה

חדש מסוג קנוניה
 קצת עוד הכנסת התדרדרה ינתיים ך•
 בה השתרש הליכוד־ה,לאומי. במידרון ^
חדש. נוהג

 הישיבה התנוונה הליכוד־ד־,לאומיי, בגלל
 להצעות־ תמיד כמעט המוקדשת ד, יום של

 בגלל פרטיות. ולהצעות־חוקים לסדר־היום
 סיעות־ ואין כמעט סתימת־הפה״ ״סעיף

 להגיש יכולות קטנות, שכולן האופוזיציה,
 שיש הגדולות, הסיעות ואילו כאלה. הצעות

 חוששות רבות, הצעות להגיש הזכות להן
 הליכוד־ את ההצבעה תפלג פן זאת, לעשות
ה מגן־העדן לצאת אותן ותכריח הלאומי

קואליציוני.
 הישיבה כל היתד, השבוע הפיתרון? מה

 הצעות־לסדר־ לשתי מוקדשת ד׳ יום של
 נושאים על שתיהן בלבד, גח״ל של היום

 הוסכם שתיהן לגבי אקטואליים. שאינם
 תיערך לא כי והממשלה, גח״ל בין מראש

 הממשלה ינאמו, המציעים הצבעה, שום
הצד יסכימו ואו — נאומי־תשובה תישא

ההצבעה״. את ״לדחות דים
 ההצעות עניין כל את כמובן, הופך, זה

 הראשון המציע הסכים כאשר לכן, לפארסה.
 ממקומי קפצתי הממשלה, הצעת את לקבל

 להתנגד שיש נוהג שזה חושב ״אני וקראתי:
 החופשי המרכז אנשי גם בחריפות!״ לו

מחו.
 כבר השנייה ההצעה על קצת. עזר זה

מסדר־היום. הוסרה והיא — הצבעה נערכה

שפירא

15821 הזה העולם

ל טי ס ק  הצמר! להגנת — שמפו ט
ל כמו אין טי ס טק  הצמר, באריגי לטיפול שמפו״ ״

ם על ולשמירה ת כו סיבים עדינים אריגים של אי ם. ו טטיי  סינ
ל טי ס ק ת מרענן שמפו ט ורכות גמישות לאריגים ומעניק הצבעים א

 וכחשמל בהיפנוזה טיפולים
כהנחה.

 ולעינויים. לעישון הקץ
באחריות. עישון נגד טיפול

מו : כ ן כ
 עצבנות, דיכאון, נגד

 מתח, פחד, גימגום,
ומחלות

פסיכוסומאטיות
אחרות.

 ,32 בן־יהודד, ״אל־על״, בניין
 ,58940 טל. ,403 חדר תל־אביב,

 אחר־הצהרים. 19.00—16.00מ־
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 נפלא מקצוע
אבטלה ללא

ת פר בבי ש ״ד״אנה״ ס  רוכ
ד, מי ף התל ס עי. לידע בנו צו מק

שי גסיון חון רב מע ט ב מי ו צ  ע
ה ד בו ע ת. ב שי ע ת מ א ת וז דו ו  ת

ת חו ו ק ל ת ל בו ר ת ה עו ו ב ק ה  ו
ת רו ק ב מ  בסלון ה
ספר ה ת־  והנהנות^ בי

ת רו ש ה מ עול  מ
תן ם הני רי חי מ  ב

ם כי מו תר נ  ] ביו
מי מסיי ס ל ר קו  ה
ת תנו ת ני דו עו  ת

ם ע סיו סיו  ו
ם ת ט לי ק דה. ל בעבו
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