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 ממקומו קם דיין מקומה, את ותפסה גולדה י 4^* י״ש הכנסת: במליאת הממשלה שולחן ליד י*
האישית. ההצבעה רעיון את לה ״למכור״ כדי לידה, והתיישב הכנסת. בתקנון מעיינים כששניהם דיין, ומשה שפירא

 תקנון ספר את היא גם שלפה גולדה
— ודיין גולדה — והשניים הכנסת,
 בו התקנון, של 23 בעמוד מעיינים

ההצבעה. צורת על המדבר 60 הסעיף מופיע

 וכך הדברים, את כילכלה טלוויזיה ך*
ה של בסופה העיתונים. רוב עשו \ ן

 כל. היה מה על האזרח הבין לא מהומה,
 העולם כתב מפי העובדות, הנה הרעש.

 :הכנסת במליאת הזה
ה והמרכז גח״ל שדוברי אחרי מייד
 אי־האכזן הצעות את נינזקו — חופשי
 גולדה שאמרה הדברים רקע על שלהם,
השתמעה (מתוכם הלונדוני טיימס לעיתון

סי או חברי־ממשלה, שאם קובע המעבר
ה נגד מצביעים בממשלה, המשתתפת עה

 אי־ בהצבעת מהצבעה, נמנעים או ממשלה,
 מחייבת זו הוראה השרים. מפוטרים אמון,

גלוייה. הצבעה בעליל
 של טכסיסו על עדיין ידעה לא כשגח״ל

 הוא זכרוני. לאמנון הדבר נודע שפירא,
ל אבנרי אורי של לבו תשומת את הפנה
מיהר אבנרי המעבר. חוק של זה סעיף

מהותה
 אצל עלה — רוג׳רס) לתוכנית נכונות

טכסיסי. רעיון גח״ל
 בסך לגייס יכלו החופשי והמרכז גח״ל

 מתוך קולות 28 של זעום מיעוט הכל
 ,3( ע״מ אנשי מ״ח). 2 גח״ל, 26( 120

להימ החליטו חולה) הראל שאיסר מכיוון
 על ביניהם להסכים יכלו שלא מפני נע׳

משותפת. עמדה
 כמה יש במפד״ל כי ידע בגין אולם
 והוא השלמה, א״י ברעיון התומכים ח״כים

חש שבהצבעה קיווה הוא במערך. הדין
אליו. אלה יצטרפו אית

 בחתימת בכתב׳ בקשה ליו״ר הגיש לכן
 היא חשאית. הצבעה לערוך ח״כים, 20

ה התקנון, של (ב)60 סעיף על הסתמכה
: אומר

לפחות, חברי־כנסח) 20 דרישת פי ״על
 הצבעה תיערך הממשלה, דרישת פי על או

בכתב.״ חשאית הצבעה או אישית
■ 3 י■ י

הממש שולחן ליד ישבו שעה ותה
*  יעקב־ שר־המשפטים הכנסת באולם לה י

ב הרחק, לא דיין. ומשה שפירא שמשון
 ועישנה מאיר, גולדה עמדה האולם, פתח

כדרכה, סיגריה,
 : עוקץ מייד מצא בתקנון׳ עיין שפירא

 ההצבעה, צורות שתי את יחד כורך הסעיף
 ה־ שההצבעה בעוד כי והיפוכו. דבר שהן

ה סודיות על לשמור נועדה ״חשאית״
 נועדה ה״אישית״ ההצבעה הרי מצביעים,

בגלוי. להצביע ח״כ לכל לאפשר דוזקא
 סדר לפי ח״כ, כל נקרא חשאית בהצבעה

ב פתק. לתוכה וזורק קלפי אל הא״ב,
 ממקומו, ח״כ כל קורא אישית הצבעה

 ״בעד״ הא״ב, סדר לפי שמו שנקרא אחרי
״נגד״. או

 שלח תמונות), (ראה התייעצות אחרי
 כי הודיע ביבי, מרדכי ליו״ר פתק שפירא

 עמדו כך אישית. הצבעה דורשת הממשלה
שתי שהסתמכו דרישות, שתי זו מול זו
עצמי. סעיף אותו על הן

 המנוסח עצמו, הסעיף תקדים. אין לכך
 ב־ לקרות צריך מה אומר אינו ברשלנות,

כזה. מיקרה
חוק אבסורד, כמובן, הוא, כולו הדבר

 הצעה־ להשמיע דרש ליו״ר, פתק לשגר
לבוחר). דו״ח (ראה זו ברוח לסדר

 את להפסיק :המכובד המוצא זה היה
 החוק את בוועדת־הכנסת להעמיד הישיבה,

 לקבוע לוועדה ולאפשר בתקנון, הסעיף מול
 לחול יכול אינו החשאית ההצבעה סעיף כי
אי־אמון. הצבעת על

 בהתחכמות בינתיים התאהב שפירא אולם
 תכופות. לעיתים לו הקורה דבר — שלו
 7אישית להצבעה הדרישה על התעקש הוא

למהומה. גרם ובכך
 לשם הישיבה את מפסיק היד, אחר יו״ר

 עולי־ מהעסקנים ביבי, אך בעניין. דיון
 את לפנות סירב אחדות־העבודה, של עיראק
 צבי אחריו, הבא התורני ליו״ר מקומו

 הכריז — הגיע שזמנו מגח״ל, צימרמן
 אם בהצבעה, להחליט, הכנסת מליאת שעל

חשאית. או אישית הצבעה לערוך
טע היא גח״ל. התקוממה זו החלטה נגד

 הרוב, יכול זו שבדרך צדק, בלי לא נה
 הצב־, מיקרה בכל למנוע הממשלה, כלומר

 של החשובות הזכויות אחת — חשאית עה
 מהאולם. אנשיה יצאו הסערה אחרי המיעוט.

■ ■( ■
 והנוקשות שפירא, של התחכמות *■

בזיון. לממשלה הביאו ביבי, של ן ן
מת היתר, רגילה, הצבעה נערכה אילו

 28 אי־האמון בעד : הבאה התוצאה קבלת
 העולם (הקואליציה, 62 נגד והמ״ח), (גח״ל

 נמנעים מפד״ל), אנשי 3 פחות ומק״י׳ הזה
 אנשי 3 ע״מ, רק״ח, פא״י, (אגו״י, 15

 (חולים 15 נעדרים ביבי), והיו״ר מפד״ל
מהקואליציה.) כולם כמעט בחו״ל, ושוהים
במיק־ היו, חשאית, הצבעה נערפה אילו

 המפד״ל נמנעי קולות 3 ביותר, הגרוע רה
 ל־ מצטרפים מהמערך) 2 או 1 גם (ואולי
 משנה היה שלא דבר אי־האמון, מצביעי

למדי מכריע רוב שיש הכללי הרושם את
ויתורים. של ניות

 את עזבו וע״מ המ״ח שגח״ל׳ מכיוון אך
 אי־ נגד 62 :התוצאה נתקבלה האולם,
אוטו צורפו הנעדרים נמנעים. 12 האמון,
 הרושם ונתקבל הימנית, לאופוזיציה מטית

 למדיניות יש כי — לחלוטין המוטעה —
 מהם ,120 מתוך 62 של רוב רק המתונה

מק״י. ואיש הזה העולם אנשי 2

 כמה החלפת אחרי שהתייעץ. אחרי לאולם חזר שפירא שמשון יעקב ^11
* ן (משמאל) שפירא שמשון יעקב (באמצע), גולדה — השלושה קמים מילים, !

בין ויוצאים הממשלה, שולחן ליד ממקומותיהם (ימין), דיין ומשה ״
 סיגריות לעשן ניתן שם מקום אולם־המליאה, שמאחורי הפרוזדור אל הספסלים
המחוכם. הטכסיס על סופית הוחלט זו בהתייעצות בשקט. ולהתייעץ

1

 עם בלהט מתווכח היו״ר, כס על יושב ביבי מרדכי הגדולה: השערוריה
 קלינגהופר הנס עומד בגין מאחורי בזרועו. לעומתו המנופף בגין, מנחם

 זהו בזרוע. ניפנוף תוך הוא, אף הצועק למשפטים, המומחה הליברלי,
 הרוב, ולהכרעת להצבעה יעמיד לא שהיו״ר גח״ל דרישת בעת השיא, מרגעי אחד

זה. בעמוד משתקפת הסערה אי״האמון. על אישית או חשאית הצעה לקיים אם
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