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 נורית ואנשי־רוח. אפנים לשחקנים, קציר
 כיישרון בעלת אך מתחילה, שחקנית היתד.

 גדולות, לד. ניבאו אנשי־המיקצוע שכל רב,
 לנפשה היו בכלל והאמנות כשהתיאטרון

מקור־חיים. הרגישה

 הנשיא שי ההוצאות מגידור לחלל,
קציר. אפריים

התגגדות
לאשה

 עוד הנשיא, בבית אירעה כימעט־טרגדיה
 בנם כאשר וייצמן, בזזכון פרופסור כשהיד,
 עוזרת- את לאשה ונשא פיהם את הימרה

 מבוגרת שהיתר. קציר, מישפחת של הבית
כ עימד. ושהביאה מיספר בשנים ממנו

 לנשיא אנ*שה מכה ילדים. שלושה נדוניה
 אהרון הפרום׳ אחיו, נפילת היתר. המדינה

 האחים־ שני בלוד. בליל־הדמים קציר,
 לזה, זה מאוד קשורים היו הפרופסורים

 קציר אהרון של אלמנתו מלווה היום ועד
ממלכתי. אירוע בכל הנשיא את

 ואחרות אדה שטרגדיות ייתכן
 לשאיפה קציר אפריים את הכיאו

 לדפוסים כניגוד יתרה. ולפעילות
 ישראל נשיאי לפעילות שנמנמו

 שקדמו הנשיאים שלושת עד־ידי
תפ את קציר הנשיא רואה לו,

יותר. הרכה ופעלתני כרחכ קידו

צוותי
חשיבה

ה מ  ציוותי־החשיבה הקמת היא לכך וג
חדשה תופעה זוהי המדינה. נשיא ליד |

קציר ונינה אפריים
פרחים

 עתה ונמצאת ישראל, של הנשיאותי בנוהל
 ברור עתה כבר אולם היוולדות. בתהליך

כ לכהן שימשיך במידה קציר, הנשיא כי
מחו ומדע רוח אנשי סביבו יפעיל נשיא,

 על ולהשפיע ליצור בניסיון שונים, גים
 זו תופעה במדינה. השונים תחומי־החיים

 של מחשבתו צורת את במיקצת מזכירה
 רצופי היו חייו שגם המנוח, קנדי הנשיא

 ה- כי אחד לכל ברור כי אם טרגדיות,
 המישטר מן שונה ישראל במדינת מישטר

 הנשיא ששם מאחר האמריקאי, הנשיאותי
ראש־הממשלה. תפקיד את גם ממלא

מבי המדינה נשיא של הרבה פעילותו
 אנשים עם ולהיפגש לארח אף אותו אה

 היו הקודמים שהנשיאים בעוד יותר. רבים
ו קבועות קבלוודפנים בכמה מסתפקים
 מיספר לעיתים מגיע בחודש. מסורתיות

 לארבע קציר הנשיא שעורך קבלות־הפנים
ביום.
עו הזאת העניפה הפעילות כל

הסכר מהווה והיא רכ, בכפך לה

 הנשיא יממש וכאשר אם יקרה ה ץץ
ויתפטר. רצונו את
 התפטרותו את הנשיא מגיש חוקי באופן

 לתוקפה נכנסת וההתפטרות הכנסת, ליו״ר
 נשיא שייבחר מבלי גם שעות, 48 כעבור
ה לבחירת עד הביניים, בתקופת חדש.
 בתפקיד הכנסת יו״ר משמש הבא, נשיא

זה.
 של הפוליטית כמציאות אולם

 תקופת-כיניים להיות יכולה היום
כיותר. ארוכה תקופה זו

 שעוררה בצורה נבחר קציר הנשיא
בחי על למעשה שהוחלט לאחר מחלוקת.

 להצעת בניגוד כנשיא, נבון יצחק רת
 אורבך, אפרים הפרום׳ את לבחור הדתיים

מ כאילו ראש־הממשלה, פיתאום שלפה
 קציר, אפרים את האחרון, וברגע השרוול
 הכנסת ועל מיפלגתה על דעתה את ואכפה
כולה.

 מאוד טובים נימוקים שני היו לגולדה
 ש־ למרות נבון, יצחק של בחירתו נגד

 אין כי טענה הבחירה, ערב עימו, בשיחתה
או פחות, החשוב הנימוק נגדו. דבר לה
 הוא הממשלה. ראש אצל מאוד הקובע לם

יכו לא גולדה אופירה. נבון, של רעייתו
 תצטרך היא כי למחשבה להתרגל היתד, לה

 בשם והיפה הצעירה האשד, את לכנות
הנשיא״. אשת ״גבירתי

גולדה

 מבוגר נוסף, שיקול לגולדה היה ולם ^
 למרות נבון. של בחירתו נגד יותר, 1\

 יותר הרבה גדול המערך של כוחו היה שאז
 כרבים שלא גולדה, הבינה היום, מאשר
 ייצוגי תפקיד בנשיאות ראו אשר אחרים
 צריכה נשיא־המדינה מישרת כי בילבד,
ה את לזכור כדאי מפא״י. בידי להיות
תקו באותה דיין למשה גולדה בין יחסים

תפ את לתת חששה מדוע להבין כדי פה,
רפ״י. איש של בידיו הנשיא קיד

גול צדקה כמה עד כדור כיום
ה שכחירת כעוד כשיקולה. דה

המע כקולות נעשתה קציר נשיא
 של הימנעויות וכעזרת וגדודיו, רך

 לתאר קשה אחרים, חכרי-כנסת
 לב• המערך יוכל כו מצכ היום
 רק לא הדש. נשיא כעצמו חור

 לכך, אקטוריאלי כוח אין שלמערך
אי עצמו המערך קולות שגם אלא

 לא אם מועמד.־ לכל כטוחים נם
 כעזרת נשיא לכחור גולדה תרצה
 תצטרך היא רק״ח, וקולות המזל

 על מקוכל שיהיה כנשיא לכחור
 שהנשיא כדור ואז הקואליציה, כד
 מ■ לא ואפילו ממפא״י יהיה לא

המערך. מקוכלי

תיבת
פנדורה

 הממי להרכבת השונים הנסיונות עת ך*
 הנשיא. מיהו חשוב היה האחרונה, לה ■1

 הודעתה את קיבל לא לגולדה, עזר הוא
 הרכבת מתפקיד הסתלקותה על הטלפונית
ב ונסוג בפומבי אותה שיבח הממשלה,

 כאילו בשמו, שפורסמה מההצהרה מהירות
 הדבר לאומית. ליכוד ממשלת בעד הוא

ה שנשיא חשוב כמד, עד לגולדה, מוכיח
 מיפלג- ועל עליה המקובל אדם יהיה מדינה

תה.
 יחל המדינה נשיא יתפטר אם

 כעד מסחרר, פוליטי מחול־שדים
 מרחיקות• פוליטיות משמעויות

 כ* שנסגרה פנדורה תיכת לכת.
 הממשלה הקמת עם רכים מאמצים
 מהדש, תיפתח הנוכחית, הרעועה

רם. נפץ כקול והפעם
 כדי מאמץ כל ספק, בלי ייעשה, לכן
 כדי האמצעים כל ויינקטו משבר, למנוע
הנוכחיות. לבעיות הגורמים את לבטל
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 ועדת־ של הניסיון לאור כיום,
 את לתקן שיש לי כרוד אגרנט,

 ועדת-חקירה שכל כך לפחות החוק
 התמנותה אחרי מוסמכת, תהיה
 תחום■ את כעצמה להרחיכ כחוק,

 דה ייראה הדכר אם חקירתה,
 סכירות מסקנות להסקת כדרוש

לה. ר •כנמס כנרטא וצודקות
 ה־ לנסח זיכרוני אמנון מידידי ביקשתי
 לכמה אותה והמצאתי כזאת, צעת־חוק

לעצמם. אותה שיאמצו בתיקווה ח״כים,
המת הח״כים שותקים היום שעד חבל
ה המילחימה, לחקירת הנוגע בכל קדמים

בהן. והטיפול שהולעו האשמות
 מעז דיין היה אם מסופקני

המש כימי שהתנהג כפי להתנהג
 צו■ כאש עמד אילו הממשלתי, כר

אלה. כעניינים בכנסת לכת

ההיסטורי הסיכוי

■ ■ ך מוקש ■ ר ד ■■■■■ ב

צרי היתד, יום־הכיפוהים ילחמת ץ*
! המ של אמות־הסיפים את לזעזע כה •

 ההרגשה נוצרה זאת. עשתה לא היא דינה.
 זו הרגשה במקומו. נשאר שהכל הנוראה

ב שפשט הנפשי לדיכאון המקור היא
מדינה.

לשי המילחמה גרמה לא מדוע
7 כחירות של כדרך נוי

 חסר היה מדי. קרוב היה ם שהחל יתכן
 הציבור שקולה. תגובה המאפשר המרחק,

ו מצפן ללא ואחוז־חרדה, מבולבל היה
בדוקות. עובדות
אח באווירה יתקבל אגרנט ועדת דו״ח

 מצב־הרוח המאורעות. מן מרחק יהיה רת.
עצ הדו״ח מפוכח. יותר רגשני, פחות יהיה

העובדות. את המצפן, אח יספק מו
 שאפשר ׳מישהו עצמו את ׳משלה .אם
 יתבדה. הוא בסוד, הדו״ח את לשמור יהיה
ה יעזור לא כוזב ביטחוני תירוץ שום

 תצא האמת תצלח. לא צנזורה שום פעם׳
אחרת. או זו בצורה — לאור

 מוראותיה, כל על כולה, התמונה חשיפת
 לגרום יכולה טישטוש, ובלי הגזמה בלי

ה המשחרר. החיובי, לזעזוע ■סוף־סוף
 ששתקו במדינה, הגנוזים הבריאים כוחות

ולפ לפרוץ יוכלו מדי, רב זימן ושותקו
והת התנערות של גדול בתהליך תוח

בפרט. ובציד,״ל כולה במדינה חדשות.

על־ שהוכנה הצעת־החוק, נוסח להלן
בק פי על זיכרוני, אמנון ענרך־הדין ידי

 חברי־כנסת, לכמה ח הצעה העברתי שתי•
בשמם. אותה שיגישו מישאל׳ה מתוך

 (תיקון), ועדות-החקירה חוק
׳ .1974 — תשל״ד

 על־ידי מוגשת פרטית, הצעת־חוק
-------------חבר־הכנסת

: הוועדה סמכויות הרחבת
עבו כדי תוך ועדת־חקירה, מצאה

 עליה חקירתה את להשלים שכדי דתה׳
 רש־ תהיה נושא״החקירה, את להרחיב

 נושא מהגדרת לחרוג ועדת״החקירה אית
 וביל- הממשלה, על־ידי שהוגדר החקירה

 שהוא בעניין קשורה תהיה שהחריגה בי
החקירה. נושא

דכרי-הסכר
 וע- למנות הממשלה החליטה כאשר

 מילחמת״יום- אירועי לבדיקת דת-חקירה
שנמ התקופה את הגבילה הכיפורים,

 המינוי בכתב הוועדה. לחקירת סרה
פעו את תחקור הוועדה כי — צויין
האוייב״. לבלימת ״עד צה״ל לות

 לטפל לוועדה שאסור נובע, זו מהגדרה
ב 15ה־ מיום החל המילחמה באירועי

 הוועדה מן נמנע וכך ,1973 אוקטובר
 לגבי וטענות האשמות במאורעות, לטפל

 יש שלבירורו יותר, מאוחרת תקופה
חיונית. ציבורית חשיבות

כמו קשורים, אלה וטענות אירועים
 אך הוועדה, לחקירת שנמסר בעניין בן,

סמ בהגדרת שנעשתה הזמן הגבלת נוכח
 הממשלה, על-ידי הוועדה של כויותיה

לח עצמה, דעת על זכאית, הוועדה אין
הנדונה. ההגבלה מן רוג

 לוועדת־חקי- להעניק איפוא, ...מוצע,
 על בעצמה להחליט הסמכות את רה

 לה לאפשר כדי סמכויותיה, הרחבת
 לחקירתה שנמסר בנושא כראוי לטפל

 זאת עם בבד בד המקורי. בכתב־המינוי
 מהגדרת לחרוג תוכל שהוועדה מודגש,

 קשורה והחריגה בתנאי רק סמכויותיה,
החקירה. נושא שהוא בענייו

 יאפשר — יתקבל אם — זה תיקון
 ולהגיע עבודתה, את להשלים לוועדה

 בעל כיום שהוא ענייו לגבי למסקנות
ציבורית-חיונית. חשיבות
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המדיגה, את אוכל המקצים
כמיזגון אובלים הח״כים

 לכנסת: בבואם יודעים, צלמי־ד,טלוויזיה
המצלמה. את להסיט --אסור

 להזיז מבלי הנואם, את לצלם להם מותר
 בימיקרים רק ימינה. או שמאלה המלצמה את

 להם מותר מלא, הכנסת ׳פשאולם ׳מיוחדים,
אותו. גם לסקור

 מוכנים אינם הכנסת שילטונות הסיבה:
״המ אולם כלל, בדרך ניראה, איך להראות
ליאה״.

תק בכנסת נדון השבוע •טגת״ייטרים.
 של לסכום מגיע הוא הקרובה. השגה ציב
ל אין יחסית מבחיגה לירות. מיליארד 35

 שווה שהוא מפני בעולם, אח־ורע זה סכום
ישראל. של הלאומי התוצר לכל כימעט

 מפני אפשרית זו אבסורדית עובדה *
 כספייס ממקורות בא התקציב •מן שחלק
 במגע בא שאינו כך בחו״ל, ומוצא זרינו,

הלאומי. התוצר עם
האולם. לתוך לגלוש הצלם העיז הפעם

 נאומיו בעת כי הנדהמים האזרחים ראו וכך
̂כ האופוזיציה, של הראשי הדובר של  ח׳

 שבעה ביסך־הכל באולם נכחו באדר, יוחנן
 היה ואחד הידד, היה מהם אחד ח״כים.
 לא הוא שנודישרים. שישן ספיר, פינחס

 עמיתו, אליו ניגש כאשר אפילו התעורר
עימו. לדבר וניסה ברעם, משיה ח״כ

 35 על לוויכוח הקשיבו הח״כים שבעיה
 היה ביניהם, הסכום חולק אילו המיליארד.

לי מילייארד לחמישה זוכה מהם אחד כל
ריות.

 של סייעתו חברי כל ובכללם — השאר
בכלל. נעדרו או במיזנון. אכלו — הנואם

תנועות
,(!,תש בטיב תדיו■ הכד

 כביטריות צצו הן
— הגשם אחרי

 ייעלמו האם
ז בשרב כפיטריות

 ה־ אלפי צעקו לנהלל!״ — ״שר־המחדל
ב ראש־הממשלה מישרד בשער .מפגינים

 הפגנה שוב כינס אשכנזי מוטי ירושלים.
 השאלה: עברה כולה ובמדינה — מרשימה

עתידי זו לתנועה יש האם
 היחידי הנציג להיות חדל עצמו מוטי

 כימעט בארץ. שפשט המרדני מצב־הרוח של
 תנועות צצו הציבורית הזירה רחבי בכל

הגשם. אחרי כפיטריות חדשים, וחוגים
ומשותף מכנה היה האלה התנועות לכל

עמית (מיל.) אלוך
החופשיים מועצת־קציני־המיל.

 ההנהגה להחלפת ל״שיגוי״, הדרישה אחד:
ב תחילה שהתמקדד, זו, דרישה הקיימת.
 מאיר גולדה דיין, משה לפיטורי דרישה

 כיום זה. גבול ■מזמן עיברה גלילי, וישראל
ה ההנהגה כל את דדישת־ההדחיה !מקיפה
מ ספיר, לפינחס עד דיין מימשה — קיימת
אלון. יגאל עד גולדה

 צריך ומה מי היתה: הגדולה השאלה
הקיים? במקום לבוא
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