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 תבל. רחבי לכל טיסה כרטיסי
כזץוורמים: טיולים

 הרחוק. ולמזרח לץוירופה,לץורהי:כ
 סטודנטים. וטיסות צעירים טיולי

 נופש ובמקומות יוון, סזיי נופש חופשות
ץ!חרים.
 ולקבוצות. לבודדים בחו״ל שהייה סידורי
 רכב והשכרת בבתי-מלון, מקומות הזמנת
בץורץ.

סיודיב )יוסץ,סהיר שרות
.55 טורס קונקורד עם 6:6 העולם את לראות

סן3ס סז 0ן

,30 עד 20 בני אתה, או את אם
טוב כסף להרוויח ורוצים ואנגלית עברית מדברים

מחפשים אנו

מלצריות - מלצרים
 בעיר, יפה הכי במקום חלקית או קבועה לעבודה
 ב״גן־יעקב״ כחודש בעוד שיפתח

התרבות״. ״היכל ליד
 225168ל־ צלצול תנו אז — ן מעניין

 7 דירה ת״א, 9 טוסקניני :למשרדנו ישירות פנו או
.17.00 — 08.00 בשעות

התרבות היכל אפרופו קפה גן

ת ו ש ו ר ד
ת)כ17ו ב רו ר ע

שרה ת למ חלקי

2:43386 בטלפון: חנה, אצל פרטים

לפרוטוקול מחוץ
)33 מעמוד (המשך
 ה־ ,המערך הליכוד. הן הגדולות שבע
 ואגודת- חד״ש ש״י, הדמוקרטים, מפד״ל,
ישראל.

שול פלאטו, הן: סיעות־היחיד שמונה
 כהנא, קלמן האוזנר, גידעון אלוני, מית

 דיין משה יגורי, אסף אבו-רביע, מוחמד
שמיר. ומשה
הראשונה. למחצית איפוא, שייכים, אנו
 לקהילה שמיר משה של הצטרפותו עם

 ליד למקום עבר הוא סיעות־יחיד של זו
ה של סיעה בכנסת סוף־סוף יש פלאטו,

אח מסתתרת שאינה הקיצוני-קיצוני, ימין
 ואי-אם- אחרת. סיעה של התיפאורה רי

 שימחה־לאיד, של מטיפה להימנע היה שר
ש דיבורים, בגין על שמיר המטיר כאשר
 להמטיר מעז עצמו בגין רק היה בעבר

:ממשלת־ישראל על
 תאים אנחנו ...בכנסת נ שמיר :משה
מי התכתשויות חבר־ליצים, של חזיונות
 ראש־ של פירחחית התנהגות לוליות,

 והמרגיז המבחיל הדבר עצמו... הממשלה
 פה חבר־הליצים ויכוחי של ביבר באותו

 מאשים שהוא מספיק שלמערך בכך הוא
וללי ממנו, טוב הוא שאין הליכוד את
 :לומר מאשר יותר טובה טענה אין כוד

דבר. אותו היה בימיכם
 ממשלת־גו־ הוא דעתי, לפי ...הליכוד,

מ גולה היא מאל־סריש, גולה היא לה.
בירו ועלובה בקאהיר גיבורה היא סיני,

 שלה הגדלות רגעי שאת ממשלה זו שלים.
 באה היא ופה זרות, בבירות חוגגת היא

 העמדת־ של פירורים מיני כל להשליך
עצמה. של בשקרים לכודה פנים,

 שתי בתוך שריכזה וכזב, כשל ...ממשלת
 החולות הרעות כל את שילטון שנות

חלקיות... במנות רק בעבר שהיכרנון
 מין בגין לממשלת שניתן מציע ...אני

 צעצועי־תופים יהיו ששם קטן, דיסניי־לנד
 שם ויהיו וצעצועי־חייליס, וצעצועי־דגלים,

 יהיה שאפשר וסאדאת קארטר של בובות
 ובית־ ביום, פעמים שלוש איתס להתחבק

כסף... שם להדפיס יהיה שאפשר דפוס
 בעשרים שפעם שמיר על נאמר כבר
 תחילה לוחות־הברית. לו נשברים שנים

 ועכשיו סטאלין, של הלוחות לו נשברו
 יודע ומי בגין, של הלוחות לו נשברים

 לו שנשברים פעם בכל אבל יגיע. לאן
 קללות כמה מתוכו מוציא הוא הלוחות,
מאד. עסיסיות

הגואל■□ 1070
ב המוחלט השיממון מריגעי אחד ף
 שולמית בין ויכוח התפתח דיונים, —

 יושבים (אנחנו וביני פעיל מאיר אלוני,
 האולם) של האחורי בקצה אחד, במיקבץ

עבודתנו. כדאיות על
 איננו האם ביותר. פסימית היתד, אלוני
 טעם יש האם ? ומירצנו זמננו את מבזבזים

ל במאמצינו כלשהו
 הזמן מן 90ס/ס אומנם, לכך. הסכמתי לא

 מפני גמור, ביזבוז בחזקת הוא בכנסת
 בלתי- בצורה טפלים, דברים שנדונים
 אנו הזמן של 10ס/ס במשך אך רצינית.

 שניתן הרגשה ויש חשובים, בדברים דנים
 דעת־ על לפחות או הדברים, על להשפיע

הקהל.
 לפתע יכול ביותר המשעמם בדיון גם

 שושנה העלו כאשר היה כך משהו. לקרות
 שבאה הצעה זיידל והילל ארבלי־אלמהלינו

 את להעביר התוכנית ביצוע את למנוע
 למישרד הלאומי(השייך הביטוח דמי גביית

 שר־האוצר סגן לאוצר. והרווחה) העבודה
 מסדר־היום, ההצעות את להסיר והציע קם

לוועדה. אותן להעביר הצעתי ואני
 ישב כץ, ישראל והרווחה, העבודה 'שר

 לדבר. רצה לא הוא ואומלל. שותק באולם,
 של פרובוקציות וכמה כמה אחרי לבסוף,

 בגלוי והתנגד קם ואחרים, פעיל מאיר
סגו־שר־האוצר. לדברי

 זזיתה הקואליציה מהומה, פרצה בליכוד
 את להביס יכולנו מזל קצת ועם כמרקחה,
 רציניים. בקיעים בה ולגרום הממשלה
האופו עם הדמוקרטים הצביעו בהצבעה

 נגד. הצביעו והמפד״ל הליכוד ואילו זיציה,
 סיעה פלא, זה וראה — ש״י קולות הכריעו

 והצילה הליכוד עם הצביעה זו אופוזיציונית
הממשלה! את

 לי הסביר רובינשטיין אמנון 'מדוע?
 שצריכים כתוב היה ד״ש במצע :זאת

(של זו, סיסמה למען המנגנון. את לייעל
 כי הנדון. במיקרה נכונה אינה גם דעתי

להנ ההזדמנות הוחמצה מס) אינו הביטוח
 שלדעתי לו אמרתי לממשלה. מפלה חיל

 ממשלה והפלת שבת, דוחה נפש פיקוח
שנייה. ממדרגה עניין לכל קודמת זו

בלתי- אמיתי, מתח של רגעים כמה היו

השיממון. חזר ואז — מראש צפוי

*ין3 שד לים!
שיגרתית תשובה גם יכולה פעמים ייי
מרעיש. גילוי לכלול •

הידי בעיקבות שאילתה, הגשתי בשעתו
 בגין של הפרטי הרופא כי שאמרה עה

 המשא־והמתן בעת שולחךהדיונים ליד ישב
 אני בבית־הלבן. קארטר והנשיא בגין בין

 קנטרנית. שאילתה זאת שהיתר, מודה
 סגן־השר ארידור, יורם עליה ענה השבוע

 פצצה. היתר, זאת ראש־הממשלה. במישרד
שאד: אבנרי אורי

 האישי רופאו של השתתפותו במיקבות
 רשמית בישיבת־טבודה ראש־הממשלה של
לשאול: מתכבד הריני הנשיא■קארטר, סס
 שהיא כל רפואית סיבה היתה האס )1(

? ישיבה באותה הרופא של לנוכחותו
 האישי רופאו גס בישיבה נוכח האס )2(
? קארטר הנשיא של

ענה: ארידוד יורם סגן־השר
 על־פי לאולם־הישיבות נכנם הרופא )1(

 כך. על העיר לא איש האישית. החלטתו
 הרופא, אך מצויין הרגיש ראש־הממשלה

 מצא במיקצועו, מפורסם פרופסור שהוא
 לצד להיות שלו, החלטתו על־פי לנחוץ,

 וראש־ פגם, שום בכך אין ראש־הממשלה.
 על לפרופסור אסיר־תודה היה הממשלה

לבריאותו. דאגתו
קארטר הנשיא של רופאו עושה מה )2(
בילבד. ורופאו הנשיא של הוא עניינם —

הגילוי את תפסתי לא הראשון ברגע
הו שלא נוספת שאלה ושאלתי המרעיש,

 בלשון דיברה התשובה אבל לעניין. סיפה
 בגין ילקה שמא חשש הרופא ברורה:

קארטר. עם הקשה הדיון בעת בהתקף־לב
 את ניסח עצמו שבגין לי סיפר ארידור
האמת. שתיאמר כך על ועמד התשובה,

 הגילוי את פירסם לא בארץ עיתון אף
הזה! המרעיש

אחד עיתון לפחות נמצא זאת לעומת
ה השאילתה את שציטט — הארץ —

הבאה: מאלפת
:שאל אכנרי אורי
 המטה ראש אמר בעיתונים הדיווח על־פי

 בוועדת- בהופעתו איתן, רפאל רא״ל הכללי,
 דוגמה נותנת הכנסת כי החוץ־והביטחון,

צה״ל. ולחיילי לציבור רעה חינוכית
 כאלה, דברים הרמטכ״ל אמר אומנם אם

 בשילטון חמורה פגיעה בהם יש הרי
 קציני־הצבא את מחייבים שכלליו התקין,

 נציגות־העם, על מהבעת־דעה להימנע
ומחדליה. מעשיה
לשאול: מתכבד אני

 אמר אכן אם שר־הביטחון בדק האס )1(
להס? דומים או אלה דברים הרמטכ״ל

זה, בסיגנון דברים אסר לא אס )2(
 הרמטכ׳׳ל הכחיש לא ומדוע אמר, מה

הפירסומיס? את רישמית
 או אלה דברים הרמטכ״ל אמר אם )3(

 שר״הביטחון, בו נזף האם להם, דומים
 כדי כלשהם אחרים בצעדים נקט והאס

 החל האיסור על הרמטכ״ל את להעמיד
י אלה מעין התבטאויות להשמיע עליו

: ענה וייצמן עזר השר
 נמסרו הרמטכ״ל דברי : 2—1 לשאלות

 במיס־ ,הכנסת של לוועדת־החוץ־והביטחון
 להפצה מיועד אינו שתוכנו חסוי, דיון גיח

 לא בדבריו ולציבור. לכלי־התיקשורת
 אלא כמוסד, בכנסת פגם הרמטכ׳׳ל הטיל
 שיש בכנסת, התנהגות של תופעות ביקר
חינוכית. מבחינה לרעה להשפיע כדי בהן

 ״אל במלים בדבריו פתח אף הרמטכ״ל
אישית.״ תיפגעו

שלילית. היא התשובה :3 לשאלה
 כבוד האס נוספת): (שאלה אבנרי אורי

 שהרמטכ״ל בסדר שרה באמת סבור השר
 והדברים בכנסת, תופעות על ביקורת מביע

י אותם מחיש אינו והרמטכ״ל מתפרסמים
 חושב לא אני וייצמן: עזר השר

 ציבורי לוויכוח ייכנס שרמטכ״ל נאות שזה
 מניח לא ואני חברי־הכנסת, ובין בינו
 מעדיף הייתי רוצה. היית שאתה מה שזה

 שאילתות וממילא יקרו, לא כאלה שדברים
תעלינה. לא כאלה

 הוא שהרמטכ״ל חושב אני אופן, בכל
 ויש ישראל, צבאות בראש שעומד מפקד

 צריך דעה שכל חושב. לא אני דיעה. לו
 חושב ואינני רמטכ״ליס. לא גם להביע,
 קיטור של מחשבה שהיא איזה פה שהיתה

 שעשה חושב אני ביקורת. העברת או
 לדאבוני לי, ונדמה ההגינות. בכל זאת

 שהוא נכון — היחידי הוא שלא הרב,
 שמפעם — יחידי רמטכ״ל והוא רמטכ״ל,

מתנה דברים כמה איך דיעה לו יש לפעם
בציבור. לים

!■ אכנרי אורי
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