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להתיעצות !כווני אוצנו! וערד נהן שלום כ ח׳ את מסבל ?נשיא השבוע
הראשון

 ה־ תוצאות סופית סוכמו כטרם וד *1
 פעלה כבר השביעית, לכנסת בחירות ג

 כוח — הזה העולם של המוגברת סיעה
הניח לא המאורעות התנופה. במלוא דש

 חייבוה אלא הבחירות, ממאמץ לנוח ה
 גבוה. בהילוך |־,משיך

 הממשלה החלטת היתר, הראשון האתגר
 העו־ בשבת. הטלוויזיה שידורי את וחות

 הפוליטי הגוף היה חדש כוח — הזה פ
 הדתיים. עם העיסקה נגד שהתקומם יחידי

 בתל־אביב, עיתונאים מסיבת כינס וא
המו החתמה של מיבצע פתיחת על ודיע

 הדתית לכפייה נגד'הכניעה עצומה על ת
).23 עמוד -אח

 בירושלים אלישבע שבבית שעה למחרת,
 לישיבתה השידור רשות מליאת תכנסה

 בעיקר — התנועה חברי הציבו מכרעת,
 מישמרות־מחאה — מירושלים טודנטים

הבניין. ול
 לשעה יצא יחיל, חיים ד״ר המליאה, יו״ר

 שלים מידי לקבל כדי הישיבות מאולם !ה
 ה־ על הראשונות החתימות 100 את זן

 ,,אבקשך הארץ. ברחבי שנאספו יומה,
 המליאה,• חברי לידיעת מחאתנו את וביא
כהן. קש

הח על זו מחאה השפיעה מידה באיזו
 כי להניח, יש המליאה? של האמיצה ותה

 מבין אלה של ידם את חיזקה הפחות ל
 על הקואליציונית לעיסקה שהתנגדו :ריה
 האזרח. של זכויותיו סבון

 לשלב הטלוויזיה על המאבק נכנס כאשר
הממש מול העליון בית־המשפט — :א

ההחת־ פעולת את להרחיב הוחלט —
 ואסיפית־ הפגנות של שורה ולערוך ;,

ב תתקיים הראשונה הארץ. ברחבי ואה
 הבא: הצעד בחיפה. הקרוב, שבת !

הארץ. מכל סטודנטים של גנת־ענק

נצי הוזמנו השבוע של הראשון יום ו
 במיסגרת המדינה, נשיא אל הסיעה גי !

 החושה. הממשלה הרכבת על תייעצויוח
 לסידרת שיצא אמרי, אורי של עדרו
 הת־ הבחירות, למחרת באירופה צאות

מ המורכבת מישלחת הנשיא אצל בה
 בכנסת, הסיעה ומיועץ כהן שלום :

 ש־ כפי הצעתם, זכרוני. אמנון ׳ו־הדיו
 ה־' ההצהרה היתד, הנשיא, באוזני סמעה
 בארבע הסיעה תלך בה הדרך על סונה

הבאות: נים
 סבורה, חדש כוח — הזה העולם ויעת

ממשלת על המוטלת העליונה המשימה —-ץ?

ה השגת היא הקרובה בכהונתה ישראל
 ובראש הערבי, העולם לבין בינינו שלום

 אנו הפלסטיני. העם לבין בינינו ובראשונה
 להגשמה, ניתנת זו משימה כי מאמינים

 של וריבונותה בטחונה על שמירה תוך
 שתכלול ממשלה בכל נתמוך ישראל, מדינת

זה. בכיוזן מעשית תוכנית שלה בקוזי־היסוד
 העשויים גורמים המערך בסיעת אולי יש

 בשעת הסיפוח ונגד השלום למען להתייצב
 יהיה מי הקובעים אנו לא אולם ההכרעה.

 אלא הממשלה, לראשות המערך מועמד
 את שקבע המערך בחירת את לקבל עלינו

י מאיר. גולדה הגברת
 לגבי עמתדנו את להבהיר רק ברצוננו

בראשה: תעמוד מאיר שהגברת ממשלה
קואלי ממשלה הקמת שוללים אנו •

 והמפלגות גח״ל את שתכלול רחבה, ציונית
 אפשרות משוללת תהיה באשר הדתיות,

 הכרעות על־פי ולפעול הכרעות לידי להגיע
ה של האינטרסים ניגודי בשל וזאת אלה.

כזו. רחבה בקואליציה שותפים
 קואליציה הקמת שוללים גם אנו #

המפל של נציגים בתוכה שתכלול כלשהי,
שות תהיה עוד כל הלאומית, הדתית גה

הדתית הכפייה הגברת על מבוססת זו פות

ה מן מסתייגים אנו ממלכתיים. באמצעים
 מאיר, הגברת על־ידי נעשו שכבר מהלכים

 על־ידי זאת לעשות נתבקשה בטרם עוד
 המפו״ל מנהיגי את בהזמינה הנשיא, כבוד
 הממשלה. להרכבת משא־ומתן ניהול לשם

ב הטוב, בסדר זו פגיעה במיוחד חמורה
 ראש־הממעלה ויתרה אלה בשיחות אשר

 בערבי־ הטלודיזיה 'שידורי על המיועדת
שבת.
 עם יחד המערך, כי סבורים אנו >•
 ה, לקואליצ נכונות שהביעה ל״ע, סיעת

 של כטוח רוב בעלת ממשלה להקים יכולים
 ה־כנית זו ממשלה תפרסם אם קולות. 64

 מן האזרח לשיחרור ותפעל אמיצה, שלום
 להצביע לא מוכנים נהיה הדתית, הכפייה

 המעשי הרוב אה להגדיל ובזאת נגדה,
.54 כנגד קולות 64 לכדי בכנסת שלה
ול מהצבעה להימנע מוכנים נהיה •
ב לבדו, ממשלה להקים למערך גם אפשר
 לדרוש מבלי וזאת — לעיל האמורים תנאים

 בקואליציה .הנאה או שותפות כל לעצמנו
הממשלתית.

 הממשלה הרכב יהיה כי סבורים אנו #
 תכלול שהיא הראוי מן יהיה, אשר הבאה
תע כשבראשו השלוב, לענייני חדש משרד

 יצחק השגריר כגון מתאימה, אישיות מוד
 אדיה ח״כ או נבון, יצחק הח״ב רבין,

מש לרשות להעמיד מוכנים נהיה אליאב.
ש הטוב הרצון ואת קשרינו את זה רד

 השלום שוחרי אצל שנים במשך רכשנו
כפרט. הערבי ובעולם בכלל, העולם ברחבי

 רואה חדש כוח — הזה העולם סיעת
הפרל כוחה ובהכפלת הבחירות, בתוצאות

 להמשיך ציבורי מנדט הסיעה, של מנטרי
ש קונסטרוקטיבית, כאופוזיציה בדרכיה

המוצהרים. עקרונותיה על־פי תפעל
 הממשלה של צעד בכל לתמוך נהסס לא

 כי אף- עקרונותינו, עם אחד בקנה העולה
 בעיקר יהיה השביעית בכנסת תפקידנו
 לתמורה השואפת אופוזיציה, של תפקידה
 בשביל לתמורה ולא — ופוליטית חברתית

עצמה.

הראשונות !החתימוח100
שידורי ביטול נגד הראשונה החתימות מאה

 ד״ר השידור, רשות מליאת יו״ר
 את כהן משלום מקבל יחיל, חיים

מקליט. ישראל קול נתב מימין: הטלוויזיה.

במדינה
)16 מעמוד (המשך
 יכולים לא בלעדינו חשבונם: את וערכו
 סבידור. ולא רבינוביץ לא קואליציה. להקים

 ישלמו הפעם בזול. להימכר לא לדעת צריך
הסחיר. מלוא את

 - אבר־ העיר ראש לסגן גבוה: היה המחיר
 החדש הנבחר משלו. תביעות היו בויאר הם

ני אלה, בתביעות הסתפק לא בסוק מנחם
ה הנבחר אפילו משלו. תביעות גליון סח

 נביאי, אברהם המפד״ל צעירי נציג שלישי,
 תדהמת היתד, לכן השלל. לגריפת שק הכין

 להם נודע כאשר גדולה, המפד״ל עסקני
לה המערך לאיש איפשר האגודה איש כי

 ״הוא ובזול. — בלעדיהם קואליציה קים
ב צעקות נשמעו הזה!״ הג׳ינג׳י בוגד,
העם. אחד ברחוב המפד״ל סניף

 מכס להיפרד קשה לו שגם בויאר. אברהם
 ביקש. הוא יותר. שקול היה בעיריה, הסגנות
אפי העגלה על לעלות דרך למצוא מחבריו

 של ששימחתו אלא נסיעה. כדי תוך לו
 לא המפד״ל אנשי של ומבוכתם אברמוביץ

 מההסכם בו חזר ע״מ נציג זמן. האריכה
 עם קואליציה שיעדיף הודיע המערך, עם

 נציגי שלושת לידי שוב נפל המפתח גח״ל.
 פתחו הם התייאשו. לא המערך אנשי המפד״ל.

 בנד ספיר, פינחס השר של בתיווכו מייד,
ה כשבחלל המפד״ל. . הנהלת עם שא־ומתן

הת בשבת, הטלוויזיה סערת גועשת אוויר
במי המפד״ל של תביעותיה רוב על פשרו
רחבה. ביד שילם רבינוביץ העירוני. שור

 מיכשול. צץ לפתע הנקם. שאיפת
 השנוא אברמוביץ כי הודיעו המפד״ל אנשי
 סגן יהיה לא הוא עונשו. על לבוא חייב
הסעד.. מחלקת ראש ולא

 את בפרהסיה להפקיר רצה שלא רבינוביץ,
 העיר, ראשות את לו הבטיח שכמעט האיש
 אדום־הזקן. האגודאי של מלחמתו את לחם
 סגן, אברמוביץ יהיה לא שאם הודיע הוא
 מתיחת אחרי העיר. ראשות על מוותר הוא

 המפד״ל אנשי הסכימו שעות 24 של עצבים
 אמנם אברמוביץ שאיפת־הנקם: את לרכך
המחלקה. את יקבל לא אבל סגן, יהיה

 באה זו, תביעה גם רבינוביץ דחה כאשר
 מאברמו־ תילקח המחלקה האחרונה: ההצעה

 והיא חודשים, שלושה של לתקופה ביץ
 שהאגודאי אחרי העיר. ראש בידי תופקד

התיק. את בחזרה •יקבל עונשו, את ירצה

מנגנון
צילצול

שחר עם
ציל־ האחרון השישי ביום בוקר 6 בשעה

 משרד־החוץ איש של בדירתו הטלפון צל
 נשמע הקו של השני מהעבר ריבלין. דוד
 מדבר ״כאן רוסית. הברה בעל עבה קול

הקול. אמר ספיר,״ פנחס
 יכול מה שיער שלא המופתע, לריבלין

 פנחס מע״י ומזכיר השר את להניע היה
 מוקדמת כה בשעה אליו לטלפן ספיר

 חתימתך לי ״דרושה ספיר: הסביר בבוקר,
הערר.״ על

ריבלין. הבין לא ערר?״ ״איזה
הטלווי הפעלת נגד שתחתום רוצה ״אני

 אמר ״בסדר,״ ספיר. הסביר בשבת,״ זיה
המדובר. במה בדיוק לדעת מבלי ריבלין,
צו כשכולו הטלפון את סגר ספיר פנחס

 לגייס עליו היה במשימה. הצליח הוא הל.
 כדי השידור רשות מחברי ארבעה במהירות

 את להפעיל הרשות החלטת על שיעררו
 רשימת על עברו מזכיריו בשבת. הטלוויזיה

 ניסו בהצבעה, השתתפו שלא הרשות חברי
הטל באמצעות הערר, על לחתום לגייסם

 מנצרת, ארטול עזאר גוייסו זו בדרך פון.
 וגבריאל באר־שבע עירית ראש נאווי, אליהו

 הבימה ומנהל בעבר מעריב מעורכי צפרוני,
 טלפונית שהתקבל הרביעי האישור כיום.
ריבלין. דוד של היה

ה פורסמה כאשר השבוע, הראשון ביום
 חברי שמות את גם וכללה בעתונות, פרשה
 שהוגש הערר על שחתמו השידור רשות

ביותר. הנדהם האיש ספיר פנחס היה לגולדה,
 הוא הרביעי המערער כי פורסם בידיעות

 שספיר בעוד הסוכנות, מנכ״ל ריבלין, משה
 שאתו ריבלין, דוד של אישורו את קיבל
השידור. רשות חבר כלל

חוק
 יכניס מי

7 למי
 ו־ לכלכלה סטודנט ),25( איתי דותן

העויד תל־אביב, באוניברסיטת סטאטיסטיקה.


