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ר כ ש מ וכלל. כלל טעות זו אין ה
תי בי כ ד. אל התכוונתי לא !:

ת ס נ כ ת ה ס ל ממש אלא נ
 הבה ת. ם נ כ ה ־ ת י ב

הענין. את ואסביר
 עמד השבוע של ההתענינות במרכז

לכנ עבר והמשבר בממשלה. המשבר
הח הדתיים השרים ? קרה מה סת.

הממשלה, ישיבות את להחרים ליטו
 חמתו את עורר הדבר לעזבה. לא אולם

 במכתבו בהם שגער הממשלה ראש של
הממ של לישיבת־חירום וקרא הידוע,
 רגילות לישיבות :הגיבו הדתיים שלה.

 לישיבת- אולם באים, אינם הם —
שאני. חירום,

 ראש של גערתו פורסמה לפתע
רשמית. בהודעה הממשלה

 לישיבת־החי- :הגיבו שוב הדתיים
 יבואו זאת לעומת באים, אינם רום

הרגילה... לישיבה
הצי אחד הזכיר הכנסת במסדרונות

: ממפ״ם ביותר האפיקורסיים רים
 בעל־ לאותו ? דומה הדבר למד. —

שמ בעיירתי, ת ס נ כ ה ־ ת י ב ב בית
 בשעת רקד לא החזן על כעס תוך

״קדוש״. תפילת

שנש לישיבת־חירום הממשלה ראש נת
? בלבד לשרים לחה

: בדיחה סיפר הממשלה ראש
שפ מקלם המגיד על מספרים —

 הקב״ה עם ביחידות דיבר אחת עם
 העיירה. כל כך על ידעה כבר ולמחרת

 — הממשלה ראש הוסיף — דברתי פעם
 ואח״ב שפירא, מ. השר עם ביחידות

מסו בצורה השיחה, תוכן את מצאתי
 שיחה אם : וחומר קל בעתונים. לפת,

 המגיד בין — שנים בין הנערכת
 — שפירא, השר לבין ביני להקב״ה,

 מכתב שכן מכל רגע, בין מתפרסמת
שרים. 12ל־ שנשלח

 ראש הדגיש דבריו בראשית אגב,
ה למלא עליו כי הממשלה ב ו  ח

ש הכנסת, ויו״ר ה... מ י ע נ ־ י ת ל ב
 דברי לאחר הדיבור רשות את מסר

 שפירא, משד. לשר ראש־הממשלה,
:הציגו
הבריאות? לשר הדיבור רשות —

 : תיקים שני עוד שפירא למר והרי
 :במקום העיר מישהו והפנים. העליה

 התיקים שני כי הכנסת, ליו״ר לו, מנין
? לאחרים יימסרו הללו

 - ישראל כהו אוויר נתיכי שידות נחנף מספר ימים לפני
 מסיכה נערכה כיוהנסכורג התעופה כשדה דרום־אפריל,ה.

 ד. י. מר שמאל מצד השני הראשון. המטוס המראת לפני
 ההכרח. מנהלי עם משוחח אפריקה, כדרום ישראל ציר גוייטן,

רכינוכיץ. פרום׳ אפריקה, לדרום הראשי הרם עומד מאחוריהם
וירה :צילום

הגערה עצם לא ובכן ראש
חמי את כאמור, עוררה הממשלה

הדתיים, השרים של תם והמגיד
טען כך פומביותה. אלא מקלס

ה הבריאות שר ש מ
, א ר י פ  השרים כל בשם בתשובתו ש

 על הממשלה ראש לדברי הדתיים
•המשבר״.

התג היתד, בעתונות הפרסום —
ד,זמ־ תוכן לעתונות הגיע כיצד רות..,

י' י ד ע על הודיע הממשלה ראש ״
שנת הממשלה החלטת לא..."

שר :אחד פה קבלה
ייח הממשלה בישיבות משתתף שאינו

התפטר. כאילו שב
 כאילו המציאה על קפצה האופוזיציה

השמים. מן ירדה

. י  דרש ממפ״ם ה ד ו ה י ־ ר ב מר
ל מר כללי. בדיון לפתוח ק הל  קו

 של מביקור חזר עתה שזה מחירות,
 את קבל בארצוודהברית, רבים חדשים
 אל אץ■ מהירים ובצעדים הדיבור דשות
:מעיר היו״ד הנואמים. דוכן

 אתה למה באת, עתר, זה הרי —
כל־כך? ממהר

להזדרז, רב יסוד קוק למר אולם
 שמא חושש והוא בפיו •פצצה״ כי

 מישהו של בקריאת־ביניים תתפוצץ היא
: אחר

מתכוונת הממשלה ראש הודעת —

 לעתיד? או לעבר
בכנסת. צחוק
ח י. למר ק ו  :משלו משאלה ר

 בממשלה, חמור מצב שנתהווה כיוון
 לתת כדי הישיבה, את להפסיק יש

רו סיעתו גם להתייעץ. שהות לסיעות
בקו אינה היא אם־כי להתייעץ׳ צה

אליציה״.
ס צ. ד. מר ק נ קורא: מהדתיים פ
 לא״.״ •עדיין —

צחוק. פורץ ושוב
להת שהות צריך אינו בר־יהודה י.

לאל בבעייה לדון יש לדעתו ייעצות.
ביש ממשלה יעוד קיימת .האם : תר

ראל״״.
 (בהמנעות 34 מד 42 של הצבעה
 הודעת על הדיון את להעביר ה״דתיים*)

 ומשפט, חוק לועדת הממשלה ראש
 אצלנו מסרקים בקלות לא כי מוכיחה,

קואליציה... אף אלא ממשלה, רק לא

הממי ראש סוד. זה אין ראש
עור־ מחבב אינו שללה הממשלה

אהדתו אי־ את כי־דין. מחכם אינו
הפגין זה תואר לנושאי ?$ורכי״דין

במו עוד רבות. פעמים ראש־הממשלה
 עם בהתפלמסו הזמנית. המדינה עצת

, מ. ן י ג  שוכח הממשלה ראש אין ב
 המלומד״. .עורך־הדין לפרקים להוסיף

 ראש שכח לא החוקה על בדברו אולם
 המלומד״ .העורך־דין את אף הממשלה

יר, החרו היוריסטים •יתר כל ואת נ
 להפוך היכולים משחת •שדים צים״״.

לשחור״.״ ולבן ללילה יום
. הכנסת חבר ב ו נ ב י ל  עו״ד ק

 של עלבונו לתבוע יצא הפרטיים׳ בחייו
 לאי־אהדתו סיבה מצא גם הוא מקצועו.

הפרקליטות: למקצוע ראש־הממשלה של
 שראש צערי, את מביע אני —

 לימודיו חוק אח סיים לא הממשלה
 אף היד. אחרת בקושסא.״ במשפטים

 ובודאי עורכי־הדין... לחוג משתייך הוא
להם. לועג היה שלא

646 מם- הזה״, ,העולם6


