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הנוא דוכן על פעמים שמונה עליתי השבוע נמשך

 נושאים של ארוכה שורה על דעתנו את והבעתי מים,
 בחיי״הלילה ופלח החיילים בזכויות החל — שונים

 תל-אביב. של
:אמרנו השאר בין

 של זבות-ההצבעה על *
:בדוו״ל ישראלים

 זכות־ מציע םגן־שר-הפנים כבוד אין מדוע
בחוץ־לארץ? לישראלים כחידה

 על המכריזה זו, מדינה זו. לנקודה ושוב שוב חוזר אני
 לנתק לה להיות יכול עניין איזה ציונית, כמדינה עצמה

 לתקופה או זמנית, הנמצאים ישראליים אזרחים עם מגע
 הקשר את לנתק רוצים אנחנו האם בחוץ־לארץ? ארוכה,
 העיקרי הדמוקראטי באקט מלהשתתף בעדם למנוע איתם,
המדינה? אל אותם לקשר היכול

 ונוכחתי לנשיאות, הבחירות ביום בצרפת, השבוע הייתי
 מאוד ניכרת במידה בה הרהיבו לאחרונה שדווקא לדעת

 הקבוע. המגורים לאיזור מחוץ ההצבעה של האפשרות את
 המנוחה ביום ראשון, ביום הבחירות תמיד נערכות בצרפת

גם נהוג זה שאין וחבל שעות־עבודה, לחסוך כדי השבועי,

 לשלוח אפשר — לאכול גומר כשהוא בלילה, 11 ובשעה
 נסגרו. הדיסקוטקים לישון. למלון אותו

מדועד : קריאה
המשטרה. לראש ג׳וק נכנס ני :אכנרי אורי

 נגד לפעול מעז ואינו חלש, איש הוא העיר ראש
המשטרה.

כא לארץ, לעיר, תיירים למשוך אפשר איך
? מועדוני־לילה אץ שר

 לארץ יבואו לורנץ חבר־הכנסת של והידידים החברים
 שמיספרם חושב אני אבל מועדוני־לילה, בה כשאין גם

 ומתפלל המערבי בכותל בבוקר המבקר תייר אותו מוגבל.
אפש שאין ארץ לבלות. ורוצה לתל־אביב בערב בא שם,
תיירות. תמשוך לא כזאת ארץ — בה לבלות רות

נוס־ — זה את כשמחפשים. : לורנץ שלמה
אחרים. למקומות עים

ה על לוותר מוכן אתה האם :אבנרי אורי
מועדוני־לילה? הרוצים התיירים שמכניסים מיליונים

:הים חוף על *
 שפת־הים, לכעיית אחד פיתיון רק יש

 רשות הקמת פעם: לא אותו הצענו ואנחנו
כולו הים חוף הפיכת הים. לחוף ממלכתית

 בשר האוכלים בארצות־הברית, טובים יהודים הרבה לו.
 באים הם שבו בחודש — בשנה חודשים 11 במשך חזיר

 מכיר אני הכבוד. כל כשר. לאכול רוצים הם לישראל,
כאלה. רבים

 בהמונים נוצרית תיירות למשוך רוצים אנו אם אבל
 שתמשוכנה מיסעדות בארץ שתהיינה צריך אז כי גדולים,
טיבן. מבחינת
 לאכול רוצה תייר - לכשרות הככוד כל עם

 ואני - חזיר בשר שכלולים, צדפות, סרטנים,
 ימצא לא - מאוד ארוך תפריט כאן לתת יכול
 יצא זאת לארץ כארץ. האלה הדברים בל את
טו דברים הרבה לה שיש כארץ בעולם שם

כה. לאכול שאי-אפשר אך בים,

:צבאיים תוארים על •
 מלחמת־ מאז שפשט למינהג, רבה בשלילה מתייחם אני

 שאנשים — אז עד כאן כמוהו ידענו שלא ששת־הימים,
הצבאיים. בתוארים הבלתי־צבאיים בעיסקיהם מופיעים

 - עגבניות של במות מבירת על משא־ומתן
 (מיל.) רכ-סרן בין להתנהל צריך הוא האם
(מיל.)? סגן־אלוף לבין אמרנו את1 את

 איש הנוכחי, סגן־שר־הפנים שדזזקא מצפה (אינני אצלנו.
זאת.) יציע המפד״ל,

 מחוץ רב־ם אנשים נמצאים בצרפת השבועי המנוחה ביום
 את האחרונים בשבועות תיקיה צרפת ממשלת לבתיהם.

 לבתיהם מחוץ בחופש הנמצאים לאנשים לאפשר כדי החוק
כפולות. במעטפות הנופש במקומות להצביע

:הצבאיות הקולפיות על •
 מעל הבעתי, האחרונות הבחירות למחרת

הב טוהר לגבי חמורים ספקות הכנסת, דוכן
צכאיות. בקלפיות חירות

 רשימתנו של נציג זה. בעניין משלנו נסיונות לנו היו
 פתקי- בה שנעלמו ומצא צבאית, לקלפי בטעות אז נכנם

 כתוצאה אחרות. רשימות ושל רשימתנו של הבחירות
רשות. בלי צבאי למיתקן חדירה בעודן נאסר, הוא זה מגילוי

 שהצביעו אנשים של גדול מיספר נתגלה הבחירות אחרי
 נכון, יותר אזרחית. בקלפי וגם הצבאית, בקלפי פעמיים:

בש פעמיים הצביע מישהו אלא פעמיים, הצביעו הם לא
*! בילם• ...

 כל היו אילו בל-בך גדולה היתה לא הסכנה
הצב הקלפיות על בפיקוח שותפות הרשימות

 נקבע ככר בך. זה אין הצער למרבה איות.
הגדו המפלגות שרק הכאות הבחירות לגבי
הצבאיות. הקלפיות על יפקחו לות

 מבחינה מוסמכת גודלה, מפאת גח״ל, שסיעת מסתבר
 מוסמך. אינו קטנותו, בגלל החופשי, המרכז אך ביטחונית,

רשימתי. לגבי הדין הוא
 פונים שאנחנו מפני זה, בעניין במיוחד רגישה תנועתי

בצה״ל. רבה במידה המרוכז ר, צע לקהל־בוחרים
הצב בקלפיות המפוקפקים הסדרים למרות

 בקלפיות הקודמות בבחירות קיבלנו איות,
 הקולות מאחוז שלושה פי הגדול אחוז צה״ל

 לנו חשוב ולכן אזרחיות. בקלפיות שקיבלנו
וסדיר. תקין יהיה צה״ל קלפיות על שהפיקוח

:בת״א וזיי־הלילה על •
 הממשלה? בחוגי נשמע משרד־התיירות של קולו האם

קול? של לקולו מישקל יש האם
וה תל-אביב עיריית - מסויימים מוסדות

 תל־ את האחרונים כחודשים סגרו - משטרה
אביב.
מוע סגרו אותם. וחיסלו העיר של חיי־הלילה את לקחו

 כינד אין כיום דיסקוטק. אחרי דיסקוטק מועדון, אחרי דון
 של הדיסקוטק האחרון, המועדון בתל־אב־ב. חיי־לילה עט

 לפני ניסגר התיירים, בחוגי עולמי שם בעל שהיה מנדי,
 לאף זאת, למנוע רצה ששר־התיירות יודע אני שבועיים.

 לחלוטין התעלמו אך לפנות. היה שאפשר מי לכל פנה
מבקשותיו.

 אליו לקחת שאפשר מקום בתל־אביב כימעט אץ כיום
— יהרה אבל טובה, לא — במיסעדה לאכול יכול הוא תייר.

בביגזו ה.דיין1נזט
 לאומי פארק מין מרוכז, אחד תיירות לאתר
גדול.

 אני כך. על להתווכח טעם שאין מאליו, מובן כל־כך זה
 האם הזאת. ההצעה את לעצמו אימץ ששר־התיירות זוכר

 הרשויות של השיגרה האם לגמרי? מזה להתעלם אפשר
סוף? אין עד להימשך יכולה הכושלות המקומיות

למ כסף הרבה כל-כך מכניסה התיירות אם
 ממדרגה כלכלי לאובייקט הופכת והיא דינה,

 לדיעותיו מישקל שום אין האם - ראשונה
התיירות? שר של

 הדתית ההפרעה על •
:לתיירות

בתיי רוצה שהוא מניח ואני בתיירים, רוצה שר־התיירות
דולרים. שיביאו בתנאי — הדתות כל בני רים

 בשמה הטמון העצום הפוטנציאל את לנצל אי־אפשר האם
 מאות למשוך כדי ארץ־הקודש, של בשמה ירושלים, של

בעולם? נוצרים מיליוני
 אי- ובארץ, בכנסת הדתית, קבוצת־הלחץ בגלל אולם
 משרד־ נוצרית. תיירות למען אמיתית תעמולה לנהל אפשר

 פלאקאטים בה, בגג כימעם בחוץ־לארץ, מפרסם התיירות
 מאות למשוך רוצים היינו אילו אבל נוצריים. מוטיבים עם

 סידרות־ להוציא צריכים היינו אז כי נוצריים, תיירים אלפי
 עם סידרות־הבולים בצד נוצריים, דתיים מוטיבים עם בולים

יהודיים. דתיים מוטיבים
ל יחסנו את לגמרי לשנות צריכים היינו

כשרות.
ימיי״ ע לי אי״! _ רשו ולאכול לאר׳ו לבוא שרוצה מי

החתו בעיתונים מאמרים מאוד רעה בעין רואה גם אני
 כזה אום כאשר (מיל.). אלוף או (מיל.) סא״ל בידי מים

 הוא הצבאי תוארו הרי המדינה, כאזרח דעתו את מביע
לחלוטין. בלתי־רלבנטי

 ידענו לא שנה עשרים שבמשך שמח אני
 מצו• במצב היינו כמדינת-ישראל. זו תופעה

מא יותר פופולרי הצבא כה אשר מדינה :יין
 מדינה היא זאת ובכל אחרת, מדינה ככל שר

מיליטריזם. של תופעה מכל משוחררת
 אני מלחמת־ששת־הימים. מאז להתערער מתחיל זה דבר

 של רוחם ולמורת הצבא, של רוחו למורת שזה משוכנע
 את לסתום שכדאי סבור אני בצבא. המשרתים המפקדים

הזאת. הפירצה
 מסויי- במדינות קיים שהיה למצב להגיע רוצים איננו

 של ראשיים כשמנהלים הקיסר, ימי של בגרמניה כמו מות,
 ״אדוני להם שיקראו כך על עומדים היו חברות־ענק

 ״הר מאשר גדול יותר כבוד היה וזה במילואים״, הסגן
דירקטור״. גנראל

:הקוומוגיזם על ■
 מנדרנית, חברה של הכלכלית במערכת דוגלים אנחנו

 ממשלתי ותיכנון ממשלתית יוזמה של שילוב על המיוסדת
בהקמתם. מעוניינת שהמדינה פרטיים, מיפעלים עידוד עם

 הקומוניסטיים חברי־הכנסת שני של שהגישה לי נדמה
.לפני שדיברו ממק״י) ומיקונים מרק״ח (חביבי . .

אחד! קומוניסט רק דיבר חביבי אמיד
רי רי או נ כ . : א . הקומו חברי־הננסת שני .
קומו אינו שהשני סבור מהם אחד שכל ניסטיים

מיו דוקטרינות מל המיוסדת גישה היא — ניסט
אותן. לעדכן הזמן שהגיע שנות,

 חשוכה המיפעד עד הבעדות זו, גישה דפי
 לאיג־ המיפעד שד חיוניותו עצם מאשר יותר
הכדח. עדיה אבד זו גישה המדינה. שד טרם
ה של הכלכלית במערכת משתלבת הפרטית היוזמה אם

 מיפעל הרי החברה, של האינטרסים את ומשרתת מדינה,
 ציבורית, בבעלות ממשלתי, מיפעל פני על עדיף כזה

המדינה. של האינטרסים את משרת שאינו
דיוז־ מקום בו שיש משק דהקים ישראד על
 עד-פי מופעד שהמשק בתנאי פרטית, מה

 שד האינטרסים את ותואם מרכזית תוכנית
ש מהעובדה נובעת שדנו הביקורת המדינה.

 ובל המדינה, של מרכזי תיכנון למעשה אין
שו זה כעניין לגמרי. מיקריים הם הדברים

; אנארכיה. אצלנו ררת
באמ הפרטית היוזמה את ממריצים כאשר כן, על-"יתר
 יש וכמה כמד, אחת על .אז כי והטבות, תמריצים צעות

 להיות . בעיקר צריך המחוקק פרוסקציוניזם. מפני להיזהר
קש־ בזנית לפרוטקציונירים, הטבות; יוענקו שלא לכך ער




