
פימפיאה ■חי
ש שוב אבנרי אורי חבר״הכנסת  ביק

ח בעל־המדור את אר ם בו ל או  שנשא נ
סת. שה נענה בעל־המדור בכנ  מבלי זו, לבק

ם. ליצור די ק ת
ם או ק כדי נישא הנ מ ת לנ  ההצעה א

טון להביע א שלה, אי- מ מ ט לרגל ב תפ ה
ה אף וייצמן. עזר של רותו צי אלי  שהקו

ה ט חלי ם, מן להעדר ה ל או א ה  עמדה ל
מיבחן ם ובשעת ב או כחו הנ  חברי- רוב נ

ה, צי אלי חד הקו שלה, עם י ש־הממ  שני רא
ה סגניו מ כ ם. ו שרי מה

ל לפי הדברים, להלן קו טו רו :הפ
 היושב־ראש, אדוני נ אגנרי אודי

פר למישחקים היא עת לא נכבדה, כנסת
להתחמקויות. לטכסיסים, למנטריים,

להצ להזעיק, לקום, העת זוהי
להתפקד. ביע,
 מוצדקת עילה יש וחמישי שני יום כל

 בכל וגם זו. לממשלה אי-אמון להביע
 ושבת. ששי רביעי, שלישי, ראשון, יום
 מאפילה לפנינו, עתה הניצבת העילה אבל
יחד. גם העילות שאר כל על

 לממשלת אי־אמון היום להכיע
 זוהי זכות, עוד זד אין — בגין

:הוכה
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 האיש הליכוד, בממשלת מרכזי שר
 שמילא האיש לשילטון, הליכוד את שהביא
 בהשגת אחר אדם מכל יותר חשוב תפקיד
באח הנושא האיש מצריים, עם השלום

 ביטחוךהמדי- על לשמירה המרכזית ריות
 בארצות־ בישראל, סמל שהפך האיש נה,

 ממשלה כי הודיע — כולו ובעולם ערב
העם. באמון מועלת זו

 אח־זה אין בנו תלו אשר ״לתיקוות
 שפל — הציפיות גובה ולפי במציאות,

האכזבות.״
 מדוכא ישראל עם היה לא ״מעולם
האחרונות.״ בשנים שהוא כפי ושפל־רוח
 אמנם ולביסוסו השלום לחיזוק ״הדרך

 תחת בה. הולכים אין אך ורחבה, פתוחה
 אל נחושים אך מדודים צעדים לעשות

 דורכים אנו והיציב, הכולל השלום עבר
במקום.״
הז ראש־הממשלה אדוני לך, ״היתה

 אותך שהביא האיש אומד כך החמצת!״ ואותה נדירה, דמנות
 הממשלה. ראש אדוני לשידטון,
הוא בנין: מנחם הממשלה ראשי־

 הזה שהעולם י3כ לשילטון אותי הביא
 לשילטון. אותך הביא

הזה העולם רובינשטיין: אמנון
לכנסת. אותו הביא

 שר־הבי־ האס טולידאנו: שמואל
זה? את כתב לא טחון

 לנסות רוצים אתם אם :אכנרי אורי
!עכשיו לבחירות לכו בלעדיו,

 חוגר יתהלל אל שריר: אברהם
כמפתח.
,מס האיש אומר כך :אבנרי אורי

סודותיה. כל את היודע האיש בממשלה, 2
 ץ מנגד הכנסת תעמוד האם

לממ אי-אמון מביע שר־הכיטחון
ץ הכנסת תחריש האם — שלה
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 שנים, שלוש לפני היושב־ראש, אדוני
 ניצח שעליה בחירות מערכת של בסיומה

 בממשלת אמון הכנסת הביעה וייצמן, עזר
 ומה — זאת היתה ממשלה איזוהליכוד.

ץ ממנה נותר
 חבר- דיין. משה בידי היה תיק־החוץ

 מבחינות במחלוקת שנוי דיין הכנסת
אינטלי אדם הוא כי ספק אין אך רבות,
ושפוי. מנוסה גנטי,

 אדם וייצמן, עזר בידי היה תיק-ר,ביטחון
 ראש בעל זה, בשטח עצום נסיון בעל

 מחונן כמדינאי במהרה שהתגלה פתוח,
ומרחיק־ראות.
 ארליך. שימחה בידי היה תיק־האוצר

 אין אך בספק, מוטלים הכלכליים כישוריו
 שקול מתון, מאוזן, שפוי, אדם שהוא ספק

ואחראי.
 200 של נציגיהם הצטרפו זו לממשלה

שרשמה חדשה, תנועה — ד״ש בוחרי אלף

הדמו היהודית המדינה חזון את דגלה על
שוחרת־השלום. קרטית,
בממ שולית דמות היה שרון אריק השר

 האחרון, ברגע שתפס, טרמפיסט זו, שלה
הליכוד. עגלת על טרמפ

 היושב־ראש, אדוני זאת, ממשלה
ה מבחינת לא עוד, קיימת אינה

 האמון מבחינת דא האישי, הרכב
הציבורי.

 שמיר, יצחק השר לידי הועבר תיק־החוץ
 קמפ-דייוויד, להסכמי שהתנגד קנאי, לאומן

וגוש־אמונים. התחייה אנשי את והאוהד
 חור־ יגאל השר לידי נמסר תיק־האוצר

 קמפ־דיי- הסכמי של מושבע מתנגד ביץ,
ומ בסיפוח, בהתנחלות, הדוגל אדם וויד,
 את בו־זמנית והמקצץ — במילחמה מילא

תקציבי־הביטחון.
 שימחה את הדיח הורביץ שהשר בעוד
אר הודח כשר־האוצר, מתפקידו ארליך

 על־ידי מיפלגתו כמנהיג מתפקידו ליך
וקיצוני. מושבע נץ מודעי, יצחק השר

 אריק הוא זאת בממשלה המרכזי השר
 סמל בה, ומפעיל הפועל היחידי שרון,

 השוליים מנהיג הלאומנית, הפרובוקציה
להש שלא — הלאומני־המיסטי הימין של

המפורש. בשם תמש
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הראשון בעמוד הידיעה
הקנ בידי תיק־הביטחון גם יימסר עתה

 מי החדשה. מצדה שוחרי החדשים, אים
 משה חבר־הכנסת על דובר י בו יזכה

שרון. אריק השר על דובר ארנס.
 כשורה מתבשרים אנחנו ועכשיו

 פומפיאה ימי ממש תיאמן, שלא
האחרונים.
 מלך מודעי, ליצחק יימסר תיק־החוץ

ליצחק יימסר תיק-הביטחון הנצים:
 שמיר, יצחק ריבונו־של־עולם, שמיר.
יש צבא על אחראי קמפ־דייוויד אוייב
 האם ? המוחזקים השטחים על אחראי ראל,

 הדעת על מעלה ביותר הפרוע הדמיון
 האחריות אם המוחזקים בשטחים יקרה מה

שמיר? יצחק על מוטלת תהיה עליהם  ממשלה זוהי היושב־ראש, אדוני
 ה■ עם כלום ולא לה אין הדשה.
ה כאמון בשעתו שזכתה ממיטלה

: כנסת
 הוא סגן, יש לראש־המ-משלה : קריאה

אותה. יציל
מ מורכבת מחציתה :אבנרי אורי
והל מהם המדינית השפיות אשר קנאים,

 קמם־דייוויד אויבי בה. שולטים ואלה אה
 המחצית המרכזיים. התיקים ברוב יחזיקו
 בכס־ הדבקים מסתגלנים, מורכבת השניה

 להצביע המוכנים בדבק־נגרים, אותיהם
 מן חוק־דיכוי כל תועבה, דבר כל בעד

 פרובוקציה כל תמיר, שמואל 'של הסדנה
 מבית־ בשלום חבלה כל שרון, אריק של

שה ובילבד — בגין מנחם של המדרש
לגופם• מתחת יישמט לא כסא

לפ דבק־נגויס :טולידאנו שמואל
גרוע. יותר זה מתפרק. עמים

 בובות ממשלת זוהי :אכנרי אורי
 אלא לאומית, ממשלה עוד לאגוש־אמונים. של

לאומית. סכנה
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 החלקי, השלום את מסכנת זו ממשלה
מביאה היא עליו. חתמה עצמה שהיא

 לסלידת הכבושים: בשטחים מזויין למרד
מאובדן :ממעשיה כולו הנאור העולם
 ובאירו- בארצות־הברית ידידינו אחרוני

ישראל של וסופי גמור לבידוד :פה .
וה הערבי העולם עם לעימות בעולם:

למילחמת־אחים :כולו המוסלמי עולם
המו חמושות, מחתרות להקמת :מבית
להתפו וערבי: יהודי דם לשפוך כנות
להשתלטות :הרת־שואה חברתית צצות

והתר החינוך מערכות על דתית־מיסטית
הירידה. של הנורא לסרטן ובעיקר בות.

 של שילטונה בימי היושב־ראש, אדוני
 זקו- הלאומית הממשלה הזאת, הממשלה

יש אלף ש־ססד לכך הגענו פת־הקומה,
 אלף 700 בחוץ־לארץ. עכשיו חיים ראלים

 של היהודית שהאוכלוסיה יתכן !ישראלים
 נפש, מיליון 2.3ל־ למעשה ירדה ישראל

 תחת הנמצאת הערבית, שהאוכלוסיה בעוד
מיליון. לשני מתקרבת ישראל, שילטון

 סגן״ראש־הממשלה, אדוני וזנה,
 הדמוקרטית״ היהודית ״המדינה

הבחירות! ערב דיברת שעליה
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איב היושב־ראש אדוני הזאת, הממשלה
 זכה הליכוד הציבור. אמון את מזמן דה

דעת־הקהל, בסקרי מנדטים 20ב־ בקושי
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״האראלד־טריביון״ של
וההת וייצמן, עזר של פרישתו לפני עוד

במהירות. תימשך דרדרות
 שריה שלושת על הדמוקרטית, התנועה
 אלף 200מ־ הסקרים לפי ירדה המפוארים,

 שאין הישג אכן בוחרים. 2000ל־ בוחרים
 המיפלגות. של בהיסטוריה ורע אח לו

 שלושת של מצחם על דבוקה אות־קלון
 שולחן ליד יושבים שנשארו האלה, השרים

 גבו מאחורי נסגרה הדלת כאשר הממשלה,
וייצמן! עזר של

 (קורא כנין מנחם ראש־הממשלה
נקלטה). שלא קריאה

ראש־הממש־ סגן־דאש־הממשלה, אדוני
 שאסר מילה כל לך. אענה ואני אמר, לה

 לפני אמרת אתה — וייצמן עזר השבוע
 וייצמן עזר שבגללו עניין כל הבחירות.

 במצע כלול היה הממשלה, מן ויצא קם
 הבעות־ את לראות רוצה הייתי ד״ש.

 אמר וייצמן שעזר ברגע שלכם הפנים
 ניגש הממשלה, משולחן קס שאמר, מה
 ואתם — אחריו אותה וסגר הדלת אל

יושבים. נשארתם
ומה כנין: מנחם ראש־הממשלה

? אלנבי גשר עם
 סגן־ראש־הממ־ אדוני :אכנרי אורי

 בבית־העם בהצגת ביקרתי אתמול שלה,
 ואמר הבמה על שחקן עלה בירושלים.

 מילה אף לומר הספיק לא ידיך. ״ייגאל
רם. בצחוק פרץ כולו והקהל — נוספת

יש בדיחה זו :וירשובסקי מרדכי
נה.

 סגן־ראש־הממ־ אדוני :אכנרי אורי
 ומט־ היית ? לעצמך עושה אתה מה שלה,
פקו תחת טוראי הייתי צה״ל. של כ״ל

 אומרים היום עד אותך. והערצתי דתך,
 במיל־ מפואר קצין־מיבצעיס שהיית הסל

 דגול. ארכיאולוג אתה חמת־העצמאות.
 200 של בקולות זכית דגל. והרמת קמת
 אתה מה והגונים. שפויים יהודים אלף

? למדינה עושה אתה מה ? לעצמך עושה
 אתה בגין: מנחם ראש־הממשלה

אלנבי? בגשר עשית מה בשער? מוכיח

 על ויכוח בכנסת היה :אבנרי אורי
 היית שלא חבל אלנבי. בגשר ההפגנה

שו הייתי ראש־הממשלה. אדוני בו, נוכח
דברי. את מע

 את תחזיר אתה ראש־הממשלה, אדוני
 שישה בעוד במו־ידיך, המגורשים שלושת

 אותם תחזיר — חכם אתה ואם שבועות.
 לפני־כן. עוד

 ? למה :גרופה פסח
שבית־החשפט מפני :אכנרי אורי

להת מוכן אני עליכם. זאת יכפה העליון
 בית־ :הזה באולם שנוכח מי כל עם ערב

תע כן אם אלא —• אותם יחזיר המישפט
בית־המישפט. נגד פוטש שו
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נכבדה, כנסת היושב־ראש, אדוני

 מסתכל כולו העולם אכן כולו, העם *
 ישראל, כנסת אומרת מה בכנסת. היום
י מצביעה היא איך

 הזה הדוכן על עמדתי שבועיים לפני
 הצעת- בעד שההצבעה אתכם והזהרתי

 חברת־הכנסת של הפרובוקטיבית החוק
 שיחות־השלוס. לפיצוץ תביא כהן גאולה

 ? פוצצו הם זה בעד : קריאה
והצבעתם. שמעתם, :אכנרי אורי

איתי. הצביעו כנסת הברי שני רק
 עברו אזניכם. ,את ואטמתם שמעתם

 וכאשר הופסקו. והשיחות שעות, כמה
 את הפסיק מדוע הסביר סאדאת הנשיא

 בעצם רק לא זאת נימק הוא השיחות,
 הפרובוקטיבית, הצעת־החוק על ההצבעה

 הוא נגדה. המצביעים במיעוט גם אלא
העגו האמת נגדה. הצביעו שחמישה אמר
נגד. הצביעו שלושה שרק היא מה

 איך מצביע, מי חשוב היום גם
מצביעים. כמה מצביעים,

 המחדל על היום הכנסת תחזור האם
 של הלב רחשי את תבטא לא האם ? הזה

לה בכיליון־עיניים המחכים האלפים מאות
 על אסון שתמיט לפני זו ממשלה פלת

המ על החברה, על השלום, על כולנו,
? דינה

 תתחבאו האם מישחקים, תשחקו האם
בוערת? המדינה כאשר תירוצים, מאחרי
 חבר־הכנסת של פקודתו את תעדיפו האם
הלאומי? המצפון קול על קורפו תיק של לפיד תדליקו לא האם

וב כקדרות השרוי לעיני־העם ווה
? וייצמן עזר כדברי ייאוש,
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 וייצמן עזר של בדבריו דברי את אסיים

 :לב בכל אליהם מצטרף שאני עצמו,
 על־ידי בשלום. להאמין חדל העם ״לא

אח רוח להצית היה אפשר מנהיגות־אמת
 עצומים, כוחות ביטוי לידי ולהביא רת

 המשרת הנוער במיטב החל בנו, הטמונים
 טובים אזרחים אלפי למאות ועד בצה״ל

 אהבת־מולדת, בהם יש אשר ומסורים,
 ואהבת־אדם.״ אמיתית ציונות
!אותם תאבזכו אל
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ת מרו ה, ל ר ה אז ה ה ט לי ח  מיפלגת- ה

ע העבודה מנ עה. להי הצב ה ה מ ט ל ח ה  זו ל
ה לא ר כל הי סב ם סביר. ה  התנגדה א

ת הו ה בעלי״ההצעה, לז כל ה י מיפלג ה ה ל
שלה. הצעה גיש א מ את. עשתה לא הי  ז

ר ב ס ה א לכך היחידי ה מיל- שמצב הו  ה
ה מ ס שימעון בין ח חק פר צ  שוב רביו וי
ד למיפלגת־העבודה מאפשר אינו ק פ ת  ל

ציה רצינית. כאופוזי
ם ה מפ״ ט לי ח ה ה ל חי  בעד להצביע ת

אי-האמון, חרון ברגע אך הצעת־ א נר ה
ת מלהרגיז תעה ה א ועל למערך, שותפי

ה נעדרו כן ם. חברי ל או ה מ
ת מפני חוששת ש״י ת, תווי קלי  ועל רדי

ה כן ה זכה שלא דבר עושה אינ ל חי  ת
ם ת חו א גם המערך. של ב מנעה. הי שו נ

ת מי ה הדיון, מן נעדרה אלוני ל א  כנר
א שגם מפני ה הי ת רוצה אינ או ר הי  ל

ת קלי תר רדי המערך. מאשר יו
שה וייצמן עזר ת נמנעו דיין ומ היו  מל

ם חי כ ובהצבעה• בדיון נו
ה א צ תו ה מכך כ ת ח ד  של ברוב ההצעה נ

ח של״י, נציגי רק כאשר ,5 נגד 51 ״ ק  ר
ח״כ ש ״עודד״ איש אלגרבלי, מרדכי ו
ם מן פרש טי ר ק מו ד בעדה. מצביעים ה

טו לעיתוני״הארץ, בניגוד  עיתו- הבלי
ת ני־העולם עי ההצבעה. על הידיעה א

ת תוני הברי ת- מו ארצו רס ה פי ת  בע־ או
ם ה די שונים. מו שם הרא א הרו מדכ ה ה  הי

חרי שגם תו א רו ט פ ת  אין וייצמן, של ה
ה בישראל צי ש. של אופוזי ממ
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