
 שלא חשובה: ידיעה מוסמך ממקור קיבלתי בלנינגראד, גזרי־הדין מתן ערב שבועיים, לפני
מוות. גזרי־דין לפועל יוצאו

 את פירסם והוא הזה), העולם כתב בעבר (שהיה מרגלית דן הארץ לכתב כך על מסרתי
בשמי. הדברים

 על עלה לא אבל מהימן. והיה הסובייטי, בגוש היה הידיעה את קיבלתי שממנו המקור
 סובייטי, תימרון־הסחה גם להיות עלולה היתה הידיעה כי לי ברור היה סך. על לסמוך דעתי

העולמית. דעת־הקהל את להרדים כדי
 לניד משפטי נגד המערכה להגבלת לה ומחוץ בכנסת פעלנו הידיעה, פירסום עם יחד לכן,

 הסיעות שכל הכנסת, של התקיפה ההחלטה לייזום הצטרפתי גראד.
 מחנה־השלום ראשי את אישית הזעקתי בה. השתתפו רק״ח מלבד

קשרים. לי יש שעימם החדש, השמאל ומנהיגי העולמי
 המדיני בוויכוח שנשאתי לנאום המוות. גזרי־דין ניתנו בינתיים

ד (ראה שיחות־יארינג על ה את להגביר תביעה הקדמתי )39 בעמו
פסק־הדין. נגד העולמית פעולה

* * *
 הזדמנות הררי -יזהר מל״ע) (שפרש המערך לח״כ נראה הדבר
אמר: מפלגתו׳ בשם לנאום בקומו אותי. לנגח מצויינת

ר ה ז י י ר ר תון :ה שי, מיום הארץ בעי נתפר לחודש, 24מ־ חמי
תון, של המדיני הכתב של ראיון סם ה מעיסוקיו התפנה אשר העי

אבנרי. חבר־הכנסת עם להיפגש והצליח רבים
מן, מקור בשם לו הבטיח אבנרי חבר־הכנסת  יכול לא שהוא מהי

שמו, לנקוב היה ל בלנינגראד. מוות פסקי־דין שום יבוצעו שלא ב
תנו מחרת ם מוות. פסקי־דין ני הממ את ותקף אבנרי, חבר־הכנסת זו במה מעל הופיע היו

ע את למנוע כדי די עושה שאינה על שלה צו  לחבר־הכנסת לו מה מבין אינני פסקי־הדין. בי
תון על סומכת אשר הממשלה, על ילין כי אבנרי תון עי תיו הארץ, כעי ת, שידיעו מנו  מהי

תו על סמכו הם בשמם. לנקוב שאי־אפשר מהימנים ממקורות  שפסקי־הדין שאמר מקור או
תכן יבוצעו, לא שב אבנרי שחבר־הכנסת מה כל את פשו שלא וי שיעשו. היום חו

י1א י ר ר נ ב שב אתה : א זה? מסוג להתנצחות המתאים הנושא בדיוק שזה חו
ר ה ז י י ר ר שב אתה :ה בסדר? לא זה — בשקר נתפס אתה כאשר שגם חו

 הזכרתיו שאני אל־סאדאת, אנוזאר מצריים, נשיא של הראיון על הררי דיבר נאומו בהמשך
 ייתכן שלא אל־סאדאת אמר כאילו טען מיסודם, הדברים את סילף הררי אולם בנאומי. גם

 בהסדר רוצה שהוא ההיפך: את אל־סאדאת אמר שלמעשה בעוד בדורנו, ישראל עם שלום
הבא. בדור רק ייתכנו ישראל עם דיפלומטיים שיחסים אך לאלתר,
חריפה: יותר בלשון הררי דברי על הגבתי הפעם

ר ה ז : י י ר ר . ה . ת שאולי אמר, שסאדאת הוא המצב .  לידי פעם יבואו הבאים הדודו
הסכם.

י ר ו י א ר נ כ כרגיל. מסלף, אתה יער. ולא דובים לא : א
ר ה ז י י ר ר כרגע? מסלף אני מה סילפתי? עוד מתי לי תגיד אולי : ה
י ר ו י א ר נ ב ד משפט על שדברי דבריך, בראשית שאסרת למה מתייחס ה״כרגיל״ :א לני

שקר. היו גראד
ר ה ז י י ר ר אותו. ותקרא הארץ את תביא טוב יותר : ה
י ד ו י א ר נ ב שקר״, במילה משתמש אני : א לכן. קודם בה השתמשת שאתה כפי ״
ר ה ז י י ר ר לומר. רוצה אני מה יודע אינך אפילו אתה : ה
י ר ו י א ר נ ב שיו אתה :א ט הבאת עכ טו אמת. שאינו אל־סאדאת. מדברי צי
ר ה ז י י ר ר למה השאלה נשאלת הבאים׳ הדורות בשביל שזה אומר סאדאת אס :ה

ד, לידי עכשיו לבוא לא למה הבאים? לדורות זאת לדחות לידי עכשיו לבוא לא למה הסו
הבאים? הדורות עד דם לשפוך צריך מדוע הסכם,

י ר ו י א ר נ ב שוט הוא : א בדו־ ■בואו הדיפלומטיים שהיחסים אמר הוא זאת. אמר לא פ

הררי

מייד. יבוא הסדר הבאים. רות
ם, יחסים על הררי: יזהר  אמר, אחרים, ודברים פעם״; ״אף אמר הוא דיפלומטיי

הבאים. לדורות ההיפך. את אמר הוא מצטט. שאתה לפני לקרוא, תואיל :אמרי אורי
 ונסתבר בלנינגראד, המזזת דין גזרי הומתקו בינתיים

באמצ לציבור ושמסרתיו שקיבלתי המקורי המידע כי
נכון. היה הארץ׳ עות

 שסילף, ומי ששיקר, מי לשקר״. ״נתפסתי לא ובכן,
 חן למצוא מחיר בכל שרצה מפלגת־העבודה, דובר היה

בהנאה. דבריו אחרי שעקבה מאיר, גולדה בעיגי

^ *0  '1(0

של בינ״ס קריאות און־גיה
לקריאות־ביניים. טוב שבוע זה היה

מנ נאם כאשר באה הראשונה ההזדמנות
המ בוויכוח יארינג, שיחות נגד בגין חם

 להפריע מעזים אין כלל בדרך הגדול. דיני
 המושלם התיאטרוני האופי בגלל לבגין,

זה. באיסור דוגל איני נאומיו. של
 ־ תתפוצץ, הממשלה כי להוכיח רצה בגין
 יא־ לד״ר מפת־שלום להגיש תצטרך כאשר
רינג:

: מנחם ן ל־ תרצה לא ...המפד״ל מי
מרון. יהודה בלי מפה הגיש שו במ הרוב ו
ו יהודה עם מפה להגיש יוכל לא ערך

שו איך שומרון. מפה? תגי
 יסתדרו הס תפחד, אל :אמרי אורי
באולם). כללי (צחוק ביניהם!

: מנחם ן  ב״עו־ שלא מקווה אני מי
בעזרתו. לא גם לם־הזה״.

 מאיר גולדה התפלמסה דיון אותו בתום
הש כמה השמעת תוך מימין, מתנגדיה עם

(א בעדה. שהצבענו אף כלפינו, גם מצות
 מו־ ״גולדה לנו: אמר מפלגתה מראשי חד

א ל״י אלף מאה לשלם כנה  תצביעו של
בעדה!״)

 שהזכיר תמיר, שמואל את תקפה גולדה
זמ הפסקת־אש נגד היתה שהממשלה בצדק
גולדה: השיבה לה. הסכימה אך נית,

ת, הפסקת־אש ... מאיר: גולדה זמני
 האם לדעת: רוצה אני נכון. זה נגד, היינו

 או וחצי ארבעת שכבר טוב, או רע זה
שים חמשה ה האם אש? שאין חוד  טוב ז

 אינני כן. על מצטערת אינני אני רע? או
ת, שקט שיש שעת כל על מצטערת  בחזי

ת באיזו שהיא. חזי
 הממשלת למה כן, אם :אמרי אורי

נגד? זאת בכל הית-ה
והיא תשובה, לגולדה היתד, לא כך על

אחר. לנושא לעבור מיהרה
* * *

 קריאות־בי־ של האמיתית האורגייה אבל
 איש־ דיבר כאשר היום, למחרת באה ניים

 תקנה־לשעת־ הארכת נגד ארידור יורם חרות
 בשטחים משפטיים עיגיינים המסדירה חירום,

המוחזקים.
 סיפוח את שוב ארידור דרש כך כדי תוך

 עבד- מפ״ם, של הערבי הח״כ השטחים.
 השני?״ העם עם ״מה שאל זועבי, אל־עזיז

ה בשאלה: ארידור השיב כך על ת מרגיש א

שימו? מי
פ י ם ל1ט נ י ח

ל כ ! ל ה ל ו ח
 משרד־הבריאות, על בוויכוח שנה, בכל

 שרות- להנהגת התביעה את מעלים אנו
לכל. חינם אחיד, ממלכתי, בריאות

 שלום ח״כ הדברים את השמיע השנה
:השאר בין שאמר כהן,

 שלנו העקרונית העמדה כהן; שלום
 מידית הנהגה היא: ביטוח־הבריאות בנושא

 כל לריכוז ממלכתי, בריאות ביטוח של
 אחד ממלכתי במנגנון הרפואיים המשאבים

 להלאים יש זה לצורך בריאות. ביטוח של
קופות־החולים. כל את

 דווקא הבריאות ביטוח את להנהיג ההצעה
ה מסימניו היא קופות־החולים באמצעות
להש יכול שאינו המישטר, של מובהקים

 כבריאות, חשוב כה בנושא אפילו תחרר
 פדרציה של המיוסד האוליגארכי, ממיבנהו

מיפלגות. ועסקני מפלגות של
 מדוע — ממלכתי בריאות ביטוח אם כי
 ההגיוני, הטעם מה המדינה? באמצעות שלא

ב כזה ביטוח להנהגת הענייני, החברתי,
 זול יהיה לא האם קופות־החולים? אמצעות

 — יותר רציונלי יותר, יעיל יותר, נוח יותר,
 ושירותי-הרפואה, בתי־החולים כל את לאחד

 השירות את נזקק לכל להעניק ובאמצעותם
המתאים? הרפואי

 את לקיים כמובן, מעוניינות, המפלגות
ברי ביטוח להנהיג במקום קופות־החולים,

 מבטיחות קופות־החולים כי ממלכתי. אות
ו אזרחים, המוני על השליטה המשך את

 המפלגות. לעסקני ג׳ובים מתן מאפשרות
 גמור בניגוד עומד הממלכתי האינטרס אך

ל צריך היה ומשרד־הבריאות זו, למגמה
המש איחוד התובעים אלה בראש התייצב

הפיצול. להמשך להסכים במקום אבים,
א הצעתנו מתקבלת היתה אילו

ומ ישיר ממלכתי כיטוח של גו,
 להנהיג היה אפשר אז כי רוכז,

תו לכד כריאות כרטיס כקלות
אר עלייתו או לידתו עם מיד שב
מ1 כל כזה ככרטיס ולרשום צן*,
וטיפול. חלה

 לרשות ותעמוד מרכזית, תהיה הכרטסת
 יאפשרו מודרני מיכון של שיטות רופא. כל

וכסף. זמן ויחסכו הרפואי, הטיפול ייעול

 את רציונלי באופן לתכנן גם היה אפשר
הרפואה. ענף עתיד

הק של המתמדת הבעייה למשל, קיימת,
 לשמור כדי לבית־החולים. הרופא בין שר
 להיות הרופא צריך המקצועית, הרמה על

 מיד לקשר הכוונה אין בבית־חולים. קשור
 סידרי־ שוטף. מקצועי לקשר אלא הלי,

 תקופה שבתום כאלה, הם כיום העבודה
 ב־ מקומו את לפנות הרופא צריך מסויימת

המת ממנו, צעירים לרופאים בית־החולים
ההשתלמויות. במיסגרת חילים

 מבית- יותר המבוגר הרופא של הניתוק
ל פותח אמנם הוא בעוכריו. הוא החולים

 עקב אך פרקטיקה, ומפתח קליניקה עצמו
 שמירה או ביודו־,חולים עם הקשר ניתוק

המקצו רמתו נפגמת בלבד, רופף קשר על
רופא. אותו של עית

ל האפשרות במתן הוא שהפתרון יתכן
 לאשפז — בארה״ב המקובל כפי — רופאים

 להם ולאפשר בבית־החולים, חוליהם את
תי תוך בבית־החולים, אלה בחולים לטפל

מיקצועיים• מומחים עם אום
 תשמור בית־החולים עם הקשר שמירת

 סוד זה אין הכללי. הרופא של רמתו על
ה הרופאים מן רבים של רמתם כי היום,

 רק כך ומשום למדי, ירודה היא כלליים
 אחריות. עצמם על לקבל מסרבים שהם טבעי

ה ושוטרי־תנועה, לרשמים הפכו בפועל,
ולבתי־חולים. למומחים החולים את מכוונים

ת ו ע צ ה

ת ו פ ו ח ד
דחו הצעות כמה הגשנו השבוע במשך

:לסדר־היום פות
 לוחמי״ה- נגד המוות ״גזרי-דין •

הכי לא (הנשיאות הבסקיים.״ שיחרור
בדחיפות). רה

 שידורי-פירסו- להנהיג ״ההחלטה 9
בדחי הכירה (הנשיאות בטלוויזיה.״ מת

הבא). בשבוע יתקיים והדיון פות,
 בכרית- החדשה המשפטים סידרת •

המתחיי המיידיות והפעולות המועצות
מכך." בות

הכיכר." בנאות ״האסון •

כמשוחרר?״ או ככבוש בישראל עצמך את
כ עצמו את מרגיש שהוא השיב זועבי
 המוחזקים בשטחים הערבים ואילו ישראלי,

לה רוצים הם מה בעצמם להחליט צריכים
 שמשון יעקוב שר־המשפטים, קם אז יות,

 של השאלה נגד רישמית ומחה שפירא,
ארידור•

דקות: כמה כעבור בא ההמשך
 שר־ של ...ההסתייגות : ארידדר יורם

 לא מדברי המשפטים
מה. היתה ש במקו
 חבר־הכד את אלתי

עבי סת  שאלה. זו
תשו עליה קיבלתי

 זו־ חבר־הכנסת בה.
יש שהוא אמר עבי

 השיב בכך ראלי.
 לשאלה מאוד טוב
 מסתייג ממה זו.

שר־המשפטים?
ח- כהן: שלום

 ארידור, בר־הכנסת
 או משוחרר אתה

כבוש?
עבי חבר־הכנסת צימרמן: צבי  נתן זו
רן ויפה, נאה תשובה אין־צו להוסיף. ו

ם ו ל : ש ־ ן ה השאלח יפה. התשובה כ
מכוערת.
 חבר־הכנסת בין הוויכוח :צימרמן צבי
ח הוא וזועבי ארידור כו יפה. וי

ו אכנרי: אורי אנטישמית! שאלה ז
למונח ארידור התנגד דקות כמה כעבור

המערבית״: ״הגדה
ם ר ו ר י ו ד י ר  היה בצה״ל גם פעם :א

 הביטוי המערבית״. ״הגדה הנוסח מקובל
קון נמחק הזה ם צה״ל. מלקסי  ״הגדה במקו

ע המערבית״ שומרון. יהודה אזור מופי ו
י ר ו י א ר נ ב אין :א  השיך את תתקן ו

קי, של ס טינ בו שתי ז׳ לירדן״? גדות ׳׳
 לא והפעם בצחוק, פרצו חברי־הכנסת

 להתאפק בגין מנחם ח״כ גם היה יכול
 מהר, חיש כך על התגבר הוא אבל וצחק.
 מתורת מזמן כבר התרחקת ״אתה וקרא:

 אבנרי, של עברו על ברמזו ז׳בוטינסקי!״
אצ״ל. חבר בנעוריו שהיה

* ¥ *
 הסתמך כאשר התפתחה אחרת שערורייה

 כאילו ברית־המועצות, יהודי על ארידור
 ממפלגת־הע־ צדוק חיים הסיפוח. בעד הם

ההמשך: זולה. דמגוגיה שזוהי טען בודה
ם ר ו ר י ת י י  דברי על להגיב עלי :א

שמעו הדימגוגיה, ת לפני שהו  אחדות דקו
 של מלחמתם חילול והמהווים זו, במה מעל

לנינגרד. נאשמי
ם י י ק ח ו ד חיללת? אתה אולי :צ

ם ח נ ן מ י ג  שזן לומר יכול אתה :ב
ה, מגוגי לה אסור ארידור ולחבר־הכנסת די

? שיב לן
י ר ו י א ר נ ב  מפלגה ששום מציע אני :א

לנינגרד. נידוני את לעצמה תספח לא
ם י ס : נ ד ע י ל  את נוציא באמת אולי א

מהדיון? הזה הנושא
ם ו ל ן ש ה  יתנצל שתחילת מציע אני : כ

זועבי. חבר־הכנסת בפני ארידור חבר־הכנסת

ארידור
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