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ר ויל מאלף ? זה סיעון איזה : נ

רי י או י נ ב יודי״סוב ׳הוא זה כל :א
זה. על מוחא אני אחוזים. במאה צה״

ה ש ס מ סי ״סוב זה מה יודע אינך :;
יודיצה".

ר ״ ו בן הי או : ר י ז ר  עוד פונה אני א
 את בחשבון שיקחו לחברי־הכנסת, פעם

 ועדת״הכנסת בהחלטת שנאמרו הדברים
ה ;של המישפטי הצד על לדבר (שאסור
עניין).

רי רי או נ כ ב היושב־ראש, ארוני :א
 סובי הוא כאן שנאמר מה — הכבוד כל

 המישפט. בהליכי ומתערב מובהק, יוריצה
 בבית־ שקורה מה על דיעה מביע הנואם

ייתכן. לא וזה המישפט,
ר ״ ז בן הי או י ר רז חבר־הכנסת :א

 פונה אני להפריע. לא מבקש אני אבנרי,
 ליושבי קל כל־כך לא :הנואמים לכל שוב
 מה ומישפט מישפט בכל להכריע ראש

 ועדת התכוונה למה סוב־יודיצה, בדיוק
 יבינו שחברי־הכנסת מקווה אני הכנסת.

 המישפ־ בבעיות לנגוע לא היא שהבעייה
לנושא. הנוגעות טיות

ה ש : מ ם סי מישפ־ בעייה לא זאת נ
 קח־ ועדת־הכנסת :בן־,מאיר יהודהטית.
מישפטי. עניין לא שזה ?*יטה

 לבית־ בא לא אדם אס נסים: !משה
יוסוב של שאלה זאת אין — המישפט

עבריינות. של שאלה זאת ; דיצה
רי: אורי מ  שאיננו היחידי הדבר א

 בית״המש״ מדברי ציטוט הוא סוב־יודיצה
והיה ;סוב־יודיצה הוא אחר דבר כל פט.

 פרטי אזרח אילו פלילית, עבירה מהווה
זאת. עושה היה אני :אברה,מזב זלמן שני,אור

 בבית שפגע דבר שום אמרתי שלא בטוח
 — שאמרתי מד, כל ובמעמדו. חמישפט

שמסתת־ לאנשים מישפטית הגדהז נתתי
ם מוהמימזו<ודו! י■!■* ה ש לבית' .מוזמנים ר

המישפט.
נכון. :קריאות

 את לצטט רק לן מותר :אמרי אורי
 דיעה ׳שוס להביע לך אסור השופט. כבוד

התנהגו על ולא בית־המישפט, של צו על
בבית־המשפט. צדדים של תם

באולם). (סערה :קריאות
 אבנרי, חבר־הכנסת :בורקים מרדקי

 לקבל צריך הנואם החוק. את יודע הוא
? החוק את לפרש איך ממך אישור

חבר־הכנסת :ארזי ראובן היו״ד
לנו־ לעזור לא ממך מבקש אני סורקים,

אם.
כאן שנאמר מה כל :אמרי אורי

פרועה. הסתה הוא
 מן ביקשתי ארזי: ראובן היזהר

 שמתקיים למה עוד להתייחם לא הנואם
בבית־המישפט. כרגע

 למה התייחס לא הוא :נשים !משה
מת שלא למה בבית־המישפט. שמתקיים

התייחס. הוא קיים

 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידד, זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור פעולות של

 כך על למחות החלטנו ההסתה, בגבור
שאנח על ליו״ר הודענו קיצונית: גדרן

את ופירסמנו הדיון, את מחרימים נו

א

+ ־

:הבאה ההודעה
 ליושב־ראש הודיע אבנרי אורי ח״כ

 את להחרים החליטה סיעתנו כי הישיבה
 ב־ הטכניים המנהלים שביתת על הדיון

 באופן פוגע פולו שהדיון משום אל־על,
 !ובסדרי־ בית־המישפט באי־תלות חמור

התקינים. השילטון
 בראשית בכך כלשהו ספק היה ״אם

 ובראשם הנואמים, דברי הרי הוויכוח,
להס במה הכנסת את הפכו גח״ל, נציג
 עומד שביודהמישפט צד נגד פרועה תה

 חמוד ביזיון המהווה דבר דינו, את לחרוץ
השתתפו עצם על־ידי בית־המישפט. של
 להפרת יד נותנים היינו זה בדיון תנו

בתי־המישפט.״ חוק של 41 סעיף
 הזה העולם סיעת קוראת העניין, לעצם

 לבטל בסיכסוך הצדדים לשני חדש כוח —
 ולהיכנס זה, נגד זה ההליכים כל את מייד

הפעלת את לאפשר מנת על למשא־וסתן

8■ האחרונה הסעודה 681■
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 מיקום על הראשוני הרעיון במקום נית.

 לבסוף נערך הוא דיזנגוף, בכיכר ההפנינג
 בתל־אביב. אלחריזי ברחוב הציירים בביתן

חמ סביב האינקובטור הוקם אומנם שם
 שהצטרפו ישראלים שני ועוד הבלגים שה

 ומזכירת עוקשי הצייר :למיבצע אליהם
 צופים 250 שרק אלא הציירים. אגודת

והק למיבצע, עדים היו למחצה אדישים
 לפסל וחצי שעתיים תוך שהפכה בוצה

 ליד אנשיה תנוחות את שהקפיא פלסטי
האח אזרחיה שהוקפאו כפי ממש השולחן,

ה הר התפרצות בעת פומפיי של רונים
 כעבור הסטאטי המצב מתוך יצאה געש׳
 הסעודה היתד, כנראה, אחרת, שעה. חצי
האחרונה. לסעודתם באמת הופכת הזו

הקבו לחברי הפריע כל־כך לא זה אבל
 חדשה אמנות בשורת המביאים הבלגית צה

 בין חדשים יחסים שתיצור אמנות :ליקום
 אמנות לסביבתו; האדם ובין לאדם אדם

 היוצרים בין הנוצר ההדדי בקשר הנוצרת
 בהם הצופה הקהל לבין בכיכר או ברחוב

 היא היצירה היצירה. בחוויית ומשתתף
נע הנצחתה אבל וחולפת, זמנית אומנם

 ה־ באמצעי עליה הדיווח באמצעות שית
תפיסת שלפי זו, כתבה כמו תיקשורת,

בשלב מובינג המס חברי מ ן ךן
כשקהל ההפנינג של הסופי 111111

שנוצר. הפסל סביב מתגודד הצופים

 אלא אינה הבלגית, מובינג המם אסכולת
ל בשורתם את המביאה אמנות יצירת

הרחב. קהל

ת ^ ל בו ע״, ה״מס ס  ב- שקמה מרבי
 לא מיוצגת שנים, שלוש לפני בלגיה

 הם אלד, פסלים. או ציירים בידי דווקא
ובו להם שאיכפת צעירים אנשים סתם

 בהתרחשויות ההמונים את לזעזע חרים
יוצאות־דופן.

 של הייצוג נבחרת את מהווים הם כיום
תו הבלגי מישרד־החוץ הבלגית. האמנות

העו ברחבי נסיעותיהם את מממן בהם, מך
 עד הטרנסיבירית ברכבת הנסיעה כמו לם,

 של צלליות ציירו שם ביפן, להירושימה
האטומית. הפצצה נפלה בו במקום אנשים
 אותנו,״ ומעניין אותנו שמעסיק ״מה

 להזדהות המסרבים הקבוצה אנשי אומרים
 הם שלדעתם כיוון הפרטיים, בשמותיהם

 שם בעלת כקבוצה וחיים כקבוצה פועלים
 הזמן בעיות ״הן כפרטיים, ולא משותף
 הסביבה. והרס האוויר זיהום כמו החדש,

ל אדישה להישאר יכולה אינה האמנות
ולהפ לעורר חייבת היא אלה. תופעות

מתכוו שאנחנו מה זה ההמונים. את עיל
לעשות.״ נים

לע הצליחו הם שבישראל לומר קשה
 בביצועם שההתרחשות עוד מה זאת, שות

 הלובי המטוס הפלת בצל לגמרי נותרה
או מייאש לא זה אבל עצמו. יום באותו

 הם מאמינים; הם מכאן, שיצאו אחרי תם.
 מובינג מס קבוצת זרע. אחריהם השאירו

 ותמשיך ביקורם אחרי תקום ישראלית
 מבצעי מיני בכל ההמונים את להזעיק
 מאמינים. הם כך בלתי־שיגרתיים, ראווה

שמעו לא שהם אולי, שמראה, מד, וזה


