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 רמקולים. 4 עם בארץ היחידה הטלויזיה
 חידוש שנה 15 מץ חברת מעניקה מאליו מובן *ובדבר

ך ובנוסף ביטוח ל מלאה אחריות שנים 5 לכ כ  החילוף חלקי ל
המבצע. לתקנון בהתאם חינם. מסך מנורת בולל

חון ח א *

כ2חוינו0
)19 מעמוד (המשך
נפ מניעים מתוך פועל הרוב כי ר,הסדר
 ממפ״ם, להיבדל רצון מתוך ובעיקר שיים,

בהסדר. כמובן שתמכה
 כינס ארצה, פעיל מאיר חזר כאשר

 והכריז חזר שבה מסיבת־עיתונאים, מייד
 נימק ואף מהצבעה, יימנע הוא כי חגיגית
רע. הוא ההסדר מדוע ובאריכות בתוקף
 משהו קרה בינתיים אולם כן. :יעד
להע עזרו גוש־אימונים הפגנות בארץ.

 האמיתית ההכרעה על הציבור את מיד
 נסיגה כל שלילת בין הפרק: על העומדת

להת כדי שטחים להחזיר הנכונות ובין
שלום. לקראת קדם

 אורי של ומאמר הזה, העולם עמדת
 בהארץ) גם (שפורסם המשמר בעל אבנרי
 הרבה עם יחד ההסדר, בעד הצבעה בזכות
 מחנודהשלום כי -שטענו אחרים קולות
ולת הימין התמרדות מול להתאחד צריך
 המיס־ בשתי שלהם. את עשו בהסדר, מוך

חוזר. לדיון תקיפה דרישה נשמעה לגות
 העימות שלה. המועצה את כינסה יעד

כי ברור היה מלכתחילה אך ממושך, היה

אליאב ח״כ
להימנע או נגד

 את שולל חברי־המועצה של מכריע רוב
 להצביע ותובע ואליאב, אלוני של עמדתם

אל הצעות שתי מבין הסדר־הביניים. בעד
 ההצעה גתקבלה ההסדר, לטובת טרנטיביות

בעד. להצביע הוחלט היותר־קיצוגית.
 אלוני, שולמית כי נדמה היה קלה לשעה
ו זו להחלטה יתכחשו בסיעה, ועמיתיה

 לבסוף אולם מהצבעה. זאת בכל יימנעו
הפ כי הבינה אלוני גם הישר• השכל ניצח

 תביא כזה במיקרה המועצה מרות רת
הח כולה הסיעה יעד. מיפלגת התפרקות

 לדעתם בניגוד ההסדר, בעד להצביע ליטה
 ה־ החרוזים מכאן חבריה. ארבעת כל של

דיין. של לגלגניים
קד  במים־ גם נוצר דומה מצב כן. נ מו

מוקד. לגת
הש בשנית׳ המועצה התכנסה כאשר

 להצביע הוחלט כליל. האווירה בד, תנתה
 לדברים חותך בניגוד — הממשלה בעד

 לפני־כן קצר זמן פעיל מאיר שהצהיר
במסיבת־העיתונאים.

 רק״ח סיעת רק נמנעה דבר של בסופו
 פד של הלאומניים הח״כים שני (בחברת

 מ־ זיידל הילל וח״כ עלי־אגודת־ישראל,
 בצד פופולריות לו מחפש הוא שגם ל״ע,

 החלטה זו היתה רק״ח בשביל הלאומני.)
 כי מוסקבה. מעמדת שנבעה מחוייבת,

 שנשא להסדר התנגדה המועצות ברית
 יכלה לא היא אך אמריקאית, חווית כולו

 שמפוצצת כמי להיראות לעצמה להרשות
 ההסדר, נגד רק״ח הצביעה אילו אותו.

בעולם. כזה רושם מתקבל היה
 היה לא ומוקד, יעד מיפלגות בשביל

 תדמית נצטיירה לציבור מזהיר. פרק זה
חמו כה שבשעת־משבר מיפלגות, שתי של
 יודעות אינן ומילחמה שלום בענייני רה

 אנה־ואגה והמתנדנדות עומדות, הן היכן
 מים־ בשביל הציבורי. מצב־הרוח גלי על

מאד. רעה תדמית זו היתד, קטנות, לגות
שבו כל במשך :אחרת שלילית תוצאה

מסו אלה מיפלגות היו לא המשבר, עות
כו של גדולה בהפגנה חלק לקחת גלות
 הימין בידי הושאר והרחוב — השלום חות

הלאומני.
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