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להקים החליטה התנועה מזכירות
ני חוג כזי מדי מר

 ובמקומות בחיפה בירושלים, מקבילים וחוגים בתל-אביב,
 לשבועיים אחת סדיר, באופן יתכנסו אלה חוגים אחרים.

 כדי והחברתיים, המדיניים בנושאים וידונו שלושה, או
 הבחירות לקראת התנועה מצע בגיבוש החברים את לשתף

 בפעולות לחברים לעזור ולהסתדרות, לכנסת הבאות
 את ולאמץ מקומיות קבוצות-פעולה להכשיר הסברה,

 חבריה התנועה, של המרכזיים המוסדות בין הקשר
ואוהדיה.

 מגוריך, במקום האלה, החוגים באחד להשתתף ברצונך אם
 את ציין תל-אביב. ,136 ת.ד. התנועה, למזכירות פנה אנא

 שלך. הטלפון ומיספר כותבתך שמך,
 23 החמישי, ביום תיפתח המרכזי המדיני החוג פעולת

 : הנושא על בדיון ,1972 בנובמבר
 בטרור המילחמה של והאיסטרטגיה הטאקטיקה

בדיון: יפתח
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 לסתום שצריכים שהחליט מי החליט שנים שבע לפני

 הרע״. לשון ״חוק את חוקק מישהו אותו המסויים. השבועון פי את
הזה. העולם את לחסל נועד זה שחוק הבינו הכל

 של הקמתה את יזמנו :ההיסטוריה נחלת הפכה כבר התוצאה
הטורפות. שיניו את איבד הרע לשון וחוק לכנסת, נבחר הזה העולם עורך פוליטית, תנועה

 ועושה בכנסת יושב הזה העולם עורך עצמה. על חוזרת כאילו ההיסטוריה עכשיו
מנו את מטריד השחיתויות, את חושף :המסדים בשבועון שעושה הדבר אותו את שם

 לבוסים החיים את ממרר ובכלל אפיקורסיות, דיעות משמיע השררה, בעלי של חתם
הקטנים. ולעסקנצ׳יקים הגדולים
 העלאת בצורת הפעם — הרע לשון את שוב לחרוץ שהחליט מי החליט לכן

 אם הזה. העולם סיעת את לחסל בעיקר נועדה זו שמזימה מבינים הכל אחוז־החסימה.
דיין. משה שר־הביטחון השבוע אותה סיפק אחרונה, הוכחה לכך דרושה היתה

להוסיף״ מה ״אין לדיין ^
 דוגלים הם אחוז־החסימה. להעלאת כה עד התנגדו במיפלגת־העבוידה רפ״י אנשי

 אחוז־החסימה את להעלות שמציע שמי מבינים והכל אזורית, שיטת־בחירות בהנהגת
השיטה. את להחליף מתכוון אינו

 מלא בפה והכריז דיין משה בא והנה
 אחה־החסימה את להעלות שצריכים

 המיפלגות״, מיספר את ״להקטין כדי
הכנסת״. את ״לייעל ובכלל

 חי- בכנסת אירעו כן לפני יומיים
מעניינים: לופי־דברים

שאיל כעשרים על ענה דיין משה
 מהם אחדים, חברי־כנסת של תות

ה אבנרי. אורי של שאילתות חמש
 לשיחרור נגעו אבנרי של שאילתות

״החרי מחובת־גיום, הישיבה בחורי
 אדמות וריסוס רפיח פיתחת של גים״

עקרבה.
 משה התרגל האחרונים בחודשים

 של השאילתות לכל להשיב דיין
 מה לי ״אין סטנדרטי: בנוסח אבנרי

ה את דיין הרחיב הפעם להוסיף...״
 על זה אחיד בנוסח השיב הוא שיטה.

 הכנסת, חברי כל של השאילתות ל כ
סיעתו. חברי של גם זה ובכלל

החמי או הרביעית התשובה אחרי
 היו- אל אבנרי פנה זה, בנוסח שית

 כבוד ישיב ״אולי :ואמר שב־ראש
ה לכל אחת תשובה שר־הביטחון

ז״ להוסיף׳ מה לי ,אין שאילתות:
 היושב־ראש אל פנה התרגז, דיין
 נרשמה שלא — ההערה על ומחה

בפרוטוקול. משום־מה
חב גם השמיעו הישיבה תום עם

 התמרמרותם את דיין של סיעתו רי
 תחילה — דיין של התנהגותו על

סי בישיבת גם ולאחר־מכן במיזנון,
המערך. עת

גלוייה. לשערורייה שנים כמה מזה הפך לכנסת דיין של יחסו שכל היא האמת
 אין שעה־שעתיים, בה ויושבים לכנסת לפעמים המזדמנים אחרים, לשרים בניגוד

 הדיון, במרכז עומד עצמו שהוא בשעה מיקרים: בשני אלא לעולם, לכנסת בא דיין
טוב. ילד כמו ובא להיעדר, חושש הוא אז מלכותי. נאום נואמת מאיר שגולדה ובשעה

 ענייני הרבה יש עסוק״. ש״שר־הביטחון וחשבו נאיביים, חברי־הכנסת היו פעם
 במיסעדות־פאר יום בכל ארוכות שעות יושב דיין את לראות התרגלו מאז אבל ביטחון.
 ראיונות דולארים באלפי ומוכר בטלוויזיה, צילום לצורכי מאורעות־סרק מביים יקרות,

זמן. לו אין לכנסת רק כאלה. לעניינים זמן הרבה יש לשר הזרה. לעיתונות
 לוועדת־ מביא הוא הביטחון ענייני את :תירוץ דיין השמיע המערך בסיעת בוויכוח

להס ניסה התנצל, דיין הכנסת. במליאת עליהם לדבר רוצה אינו ולכן החוץ־והביטחון,
 אליו המופנות השאילתות שכל משום שאילתות, על בהתחמקות משיב הוא כי ביר׳

להכעיס״. ״שאילתות הן
 השיב שלא השאילתות שרוב מפני ראשית, זה. תירוץ קיבלו לא סיעתו חברי אפילו

 סודי מה — עקרבה רפיח, פיתחת בחורי־ישיבה, סודיים. שאינם לעניינים נגעו עליהן
הו  על בשעתו מחו מחבריה וכמה חיוני, מידע מוסר דיין אין לוועדה גם שנית, בז

רפיח. של ״החריגים״ בפרשת החקירה דו״ח את בפניה להביא דיין של סירובו

והחסימה הרע לשון ^
הכנסת. מן הזה העולם סיעת בסילוק לרצות מאוד טובה סיבה יש דיין למשה

 לרא־ התפוצצה דיין של ומיסחר־העתיקות שוד־העתיקות של המחפירה השערורייה
 והוא מנוח, לדיין נותן העניין אין מאז בכנסת. כך על נאם אבנרי אורי כאשר שונה

 ולחקיקת העובדות לחשיפת בכנסת פועל עצמו אבנרי חודשים. כמה כל מחדש מתעורר
במיסחר. לעסוק שרים על שיאסור חדש, חוק

 מעשי־השחיתות את חשף הזה שהעולם אנשי־שררה על־ידי נחקק לשון־הרע חוק
זו. במלאכה להמשיך מהשבועון למנוע ושרצו שלהם,

 גילתה הזה העולם שסיעת אנשי־שררה על־ידי מוצעת אחוז־החסימה העלאת
בעתיד. זאת למנוע והרוצים בכנסת, שלהם מעשי־השחיתות את

 הבא הקטע את לקרוא לו כדאי זו, כוונה לגבי כלשהו ספק לו שנותר מי
:במלואו להלן אותו מביא אני .1972 באוקטובר 12ה־ מיום אות, העבודה, מיפלגת מביטאון

 של בחירתו נגד צו־מניעה בהוצאת חדש״ כוח — הזה ״העולם של תכסיסה
רז קופת״חולים מרכז ליו״ר ידלין אשר  לקראת אחוז״חסימה הנהגת של התהליך את יז

אוני כמעט נעשית באחוז־החסימה התמיכה ההסתדרות. לוועידת הבאות הבחירות
 הזה״ ״העולם כמו מבוטלות שסיעות העובדה נוכח הקובעות, בסיעות ברסאלית

צרות״. ב״גרימת ומסתפקות לוועד״הפועל קונסטרוקטיבי דבר שום תורמות אינן
 התוצאות נפשו. כאוות בה לעשות יכול והוא — מוחלט רוב למערך יש בהסתדרות

ה: בקטע מתבטאות החוצה. — צרות עושי ז
בכנסת? גם מוחלט רוב למערך יהיה אם יקרה מה

דיין? משה יעמוד כזה מחנה בראש אם יקרה ומה
תי דמוקרטיה איזו המדינה? דמות אז תהיה מה

 השחיתות ממדי אז יגיעו ולאן לפליטה? בה שאר
העליונה? בצמרת

1836 הזה העולם

בכנסת מנמנם דיין
דמוקרטיה טוב, לילה


