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בילבלד .את ידין לגמרי .אמנם לפי התקנון
■חייבת הממשלה לערוך דיון מדיני בעקבות
הודעה שלה ,אם  30חברי כנסת דורשים
זאת ,אך היא יכולה לקיים את הדיון רק
שלושה ימים לאחר שנמסרה ההודעה.
ההימור של •שחל התגלה כנכון.
ידין לא ידע זאת ,תלוי לא ידע זאת
ויעקובסון לא יכול היה להפנות את
תשומת ליבם לסעיף שלושת הימים ב 
תקנון ,משום שהספרון שלו הוחבא אצל
משל.

להשיג בכל חנויות הספרים
הפצה  :בית-עלים,
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בשיתוף חברת אל־על ומשרד התיירות הפורטוגזי.

בעוד בכנסת ממשיך הפסטיבל החלו
כבר דיונים במשרדי ממשלה שיונים .מנכ״ל
משרד ראש הממשלה ,הד״ר !אלי בן-
אלישר! ,שוחח מבניין הכנסת עם ח פתיר,
הנמצא במשלחת •ראש הממשלה  :״סרויקה
ואני מגייעים לארץ עם הנחיות,״ אמר ליו
פתיר בהתכוונו לתית־אלוף אפרים פורן.
פתיר נתן להבין כי הטקסיות ׳תהיה הלה
חישוב מהביקור של קארטר .מפכ״ל דד
מישטרה רב־גיצב חיים תבורי הוזעק ב 
אלחוט ,בעת שהיה בסיור בצפון הארץ,
הזרה לירושלים ובינם מיד את צוות
מבצע שער ,הצוות שהכין את מבצע ביקור
אל־סאדאת.
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ידין ביטל את בקשת הממשלה להודעה.
אז החלה סערת הרוחות האמיתית .אנשי
המערך ,בראשם ■שחל ,שהם בעצם גרמו
לביטול ההודעה ,החלו לזעוק ,תוך כדי
״שהם קמים ממקומם  :״איזו מין ממשלה
זו .איזו מין כנסת .זו בושה .מתרחשים
דברים 1חשובים .קארטר מגיע .ואף אחד
לא מגלה שום דבר לכנסת .בזיון.״
ד,לוי נבהל .היו לו עוד ■שני סעיפים
על סדר היום ,אולם ברגע שהוא שמע
מישהו קורא  :״להפסיק את הקשיבה,״
הוא נתפס בכך :״אני מבין שכל חברי
■הכנסת רוצים להפסיק את הישיבה .אני
נועל את הישיבה• ,שתתחדש מחר בשעה
ארבע אחר־הצהריים.״ דפק בפטיש ומיהר
לרדת מהבימה.
עוד שעה ארוכה נמשכה ״ישיבת ה 
כנסת,״ ללא היושב־ראש ,כאשר הח״כים
צועקים זה על זה .אחר כך גילו חברי-
הכנסת כי נעים יותר לשבת במזנון ,וה 
ישיבה הקולנית עברה לשם.
תגורי הוזעק באלחוט .שי&מון פרם
ריכז סביבו שולחן גדול .ושסביבו ישבו
מיספר עיתונאים ,שחל ושריד .פרס רתח
מזעם .עוד פעם ,בפעם המי יורע כמה
בחודשים האחרונים ,הוא בוודאי חשב ל 
עצמו עד כמה הוא היה קרוב לניהול
״ההצגה הגדולה״.
פרם לא התייחס כימעט למשמעות ה 
ביקור של קארטר בארץ .אותו עניינה
יותר ״ההתנהגות המחפירה של הממשלה
בלפי הכנסת.״ רק במאמצים רבים הצליח
ושחל למנוע ממנו מלערוך מסיבת עיתו 
נאים במיזנון הכנסת .כאשר נקרא פרם
לאולפן הרדיו המצוי בבניין הכנסת ,כדי
להתראיין ,ניצל שחל את ההזדמנות וליווה
!אותו לשם .בדרך לאולפן הצליח שחל
להרגיע את מנהיג האופוזיציה ולהטות
אותו למסלול התגובה הנכון :מהכעס —
להתייחסות למהלכי השלום.
אריק שרון חגג .׳לרעתו הביקור של
קארטר הוא נצחון אישי שלו :״המעשים
התקיפים שלי בשטה הם שאיפשרו גמי 
שות מדינית.״ הפרופסור יוסף דום איש
חרות ■ענה לו :״אוי ואבוי .בנינו יפנו
לעברנו אצבע מאשימה בגלל ההסכם הזה.״
אריק סנה מרום אבל שריד לא יבול היד,
להתאפק והעיר  :״המערך יביא יותר
׳תומכים להסכם מאשר חרות.״
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סו פי שבוע ,א רו חו ת בגריל רום ו ב ס ב ר ה קו פי־ שו פ.

ידין נבהל .הוא היה מוכן להתחרות
בבגין על כותרות העיתונים ,למסור הו 
דעה לכנסת ,ובעיקר לכתבי הכנסת ה־
יושבים ביציע העתונאים ,עוד לפני שבגין
יערוך את מסיבת העתונאים ישלו ב 
וושינגטון ,אך לדיון הוא לא היה מוכן.
ידין לא ידע מאומה ,הוא לא יכול היה
להתווכח עם האופוזיציה ובעיקר לא ידע
מה מוכן ■בגין ■שיאמר בארץ ומה אינו
מוכן.
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זאב הפץ ,ראש לשבת העיתונות ה 
ממשלתית כינס את הצוות שלו בשעת
לילה ואמר להם :״יגיעו לארץ עשרות
ואולי מאות עיתונאים ,שנצטרך לטפל
בהם.״ מאוחר יותר הגיע ■טלפון מוושינג 
טון :״יגיעו  2000עיתונאים.״
העודס הזה 2166

