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 חבר־ לך, מציע ואני מאד־מאד. הצליח שקול־ישראל סבור אני :גלילי ישראל השר
 בארצות יותר רב אמון יש בקול־ישראל כי לך ויתברר בדבר. להתעניין אבנרי, הכנסת

עצמן. הארצות אותן■ של ברדיו מאשר השכנות
ידידות! לא אבל כן. :אכנרי אורי
 מסופק אני ידידות, רוכשים שידורים על־ידי אם יודע אינני :גלילי ישראל השר

 ידידות אינטרנציונלית. לשון שהיא בתצלום, שמדבר הזה, העולם על־ידי אותה רוכשים אס
ת מגוונות בדרכים הדרכים, במירב רוכשים  עצם על־ידי רוכשים ידידות נכונה. ובמדיניו

העולם. מן זו מדינה להעביר שאין ההכרה נטיעת
 הבעייה כי זו, למדינה כבוד של יחס שמטפחים כך על־ידי אבל הרתעה, באמצעי רק לא

שית איתנה ח להשתמש אם במרחב, ומוח אבנרי. חבר־הכנסת עליך, החביב במינו

גזגזמ־שלה ב\ז1לט פוליטיוז.- בוליביןיוז
 מזימת בנאומי: כבר שעוררתי נושא על גלילי עם ויכוח לי היה לגמרי שונה רקע ל ■ *

 השונות הרשימות של תעמולת־הבחירות לרשות הטלביזיה את להעמיד שלא הממשלה <
הבאות. בבחירות
 בטלביזיה יופיעו שריד, אשר המרכזית, מפלגת־ד,שלטון את רק תשרת הטלביזיה כלומר:

 לא והתנועות המפלגות שאר כל של המנהיגים שפני בעוד — תפקידיהם בתוקף העת כל
המסך. על יופיעו

י ג גלילי ישראל השר נ א . .  קטנות מפלגות של לרווחתן היא שהטלביזיה משוכנע .
ציה, מפלגות של ולתועלתן הן החיסכון מבחינת הן האופוזי ת ו  משום אבל היעילות. מבחינ

סיון, נרכש ובטרם דרכי־שלום,  לבחירות הטלביזיה את להפעיל שלא הממשלה החליטה נ
ת יהיה הזה שהדבר מבלי ובאות, הממשמשות לבאות. תקדים בבחינ

מוטעית. החלטה שזו מסבירים עכשיו כבודו דברי דווקא אבנרי: אורי

ת שהיא היחידה ההחלטה זו שאין מניח אני 1 גלילי ישראל השר  חבר־ ,בעיניך מוטעי
אבנרי. הכנסת
בן מיסגרת). (ראה שלנו בהצעת־החלטה לגישתנו ביטוי נתנו מוחץ. ברוב נדחתה שהיא מו

— כגביגן — גגפסירות — \זו\צ2פרוב\־
 — השטחים בכל למאבקינו העיקריים מכלי־הנשק אחד עדיין, נשארה, שאילתה ך■*

השבוע: שאלנו השאר בין רבות. בעיות מקיפים אנחנו ובהם | (
ם בשטחים צה״ל השקיע כמה צה״ל: השקעות 9 1 מחנות־ בהקמת המוחזקי

ודלק? מים ובצינורות צבא,
ת 9 ו א ת נ כ ש ת מ ו ד ו מ אינ מסר שר־האוצר כי טוענים הבנקים מנהלי ו צ

מי מסתכמים בכמה לוועדת-הכספיס. כוזבת פורמציה  הצמודות המשכנתאות סכו
קו לדולאר,  אמנם המיקרים במרבית כי נכון האם יוקר־המחייה? ולמדד לתוספת־היו

ם די מו  הקרן אך לתוספת-היוקר, השוטפים התשלומים ל
יוקר־המחייה? מדד עם יחד גדלה צמה1|
ב © יי צ ר מ פ ס ת־ בי  מן 20־/־ רק כי נכון האם :כ

ם בבית־הס־ בחינות־הסקר את לעבור מצליחים יהתלמידי
ירושלים? ח׳, בגונן המאירי פר

טי @ ר ת ס מ סו ר  לשיווק שהמועצה נכון האם נ פי
 להפקת בריטית, לחברה ל״י אלף 200 שילמה הדר פרי

ל״י? אלף 20 בארץ עולים שהיו סרטונים
ת • ב או סקו ע : לל  מלחמת אות הוענק לא מדו

לסקוב? חיים לרביאלוף ,ששת־הימים

ביניהן: קודמות. שאילתות לכמה השרים לתשובות השבוע זכינו ישעיהו
שלו־ לפני המלאי ספירת נערכה האם ו מלאי ספירת 9

 לא. שר־אוצר: תשובת לסוחרים? הפסדים למנוע כי מם־הקניה, הופחת כאשר חודשים, שד,
ספירת־מלאי. נערכה לא מס־הקניה, את כשהעלו גם

י המודפסים המבויילים בשטרות מדפיסים, אין מדוע : לשטרות ערכות 9 ד י ־ ל  ע
 ידפיסו להבא שר־האוצר: תשובת נהוג? שהיה כפי אודאל״, פור ״בון המילים את הממשלה,

האלה. המילים את שוב
 גדולים משרדים חמישה כי נכון האם : ממשלתיות להכרות רואייחשבון •

 השר: חשובת הממשלתיות? לחברות רואי־החשבון עבודות כל את כמעט בידיהם מרכזים
כיום. העבודות חלוקת את המפרט דו״ח יתפרסם בקרוב מסויימת. לתקופה עד נכון היד, זה

 במשרד־האוצר, בכיר עובד שהיה מי שטיינברג, עוזי מר כי נכון האם :פרוטקציה •
לא. השר: תשובת גדולות? ממשלתיות חברות כמה של לרואד,־חשבון נתמנה
 הסמכות את דן הקואפרטיב מן לשלול המשטרה מתכוונת האם :ל״דן״ רשיון •
לגבי שלו הבחינות תוצאות כי שנתגלה אחרי עצמו, של לאוטובוסים מורשה כבוחן לכהן

תוכנית ע□ - טלביץ־ה בעד
ה חדש: כוח — הזה העולם סיעת של הצעת־החלט

 זה וככלל כללית, טלכיזיה של הקמתה את מחייכת הכנסת 4
ארץ־ישראל. לערכיי המכוונת טלכיזיה - מיידי כאופן - ■

 כטלכיזיה להשתמש ישראל ממשלת על מטילה הכנסת §9
 העם לכין ישראל כין השלום רעיון לטיפוח הערכית כשפה 0*

שתתכן* הפלסטינית, הערכית התודעה ולטיפוח הפלסטיני,
 כפדרציה קשורה שתהיה פלסטינית מדינה כמיסגרת מש
ישראל. עם

 כחוק־הכחירות, שינוי ליזום הממשלה מן תוכעת הכנסת 3
הרדיו, על החלות ההוראות אותן את הטלכיזיה על שיחיל

תעמולת־כחירות. לנהל הרשימות זכויות לגכי
פרטיות. לתחנות־טלכיזיה רשיונות מתן מחייבת הכנסת

 ,למשרד־ד,תחבורה הועברו החקירה תוצאות שר־ר,משטרה: תשובת כוזבות? היו פליטת־העשן
מסקנות. להסקת

 לרשת מחוברים אינם בישראל ערביים כפרים כמה :ערכיים לכפרים טלפונים •
 בקרוב. טלפונים יקבלו מהם אחדים ישובים. 58 שר־הדואר: תשובת הטלפונית?

לשוק? יצאו בו ביום ובלפור וייצמן בולי שובלי אזלו מדוע :כבולים ספסרות 9

 חבטו טל
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪1*

 חבר־ה־ ... :גלילי ישראל השר
להת אנו מוכנים האם שאל גרוס כנסת
 הארצות של הטלביזיה בשירותי חרות

מוח בהן כן על משיב אני השכנות.
 זו, להתמודדות להיערך רוצים אנו לט:
 לא לה, מוכנים אנו אין עדיין אבל

התוכניות. מבחינת ולא טכנית מבחינה
נם (אגו״י): גרום יעקב שלמה
ר שעשועים ביזו  של הטלביזיה נוסח ו

לבנון?
אתה. איך (המערך): ורטמן משה

יודע?
:החופשי) (.המרכז טיאר אברהם

ריקודי־בטן? של תוכניות
חו האמנם : גלילי ישראל השר

 פולמוס לצורך רק או באמת, אתה שד
 בטלביזיה להציג שהכוונה זאת, אמרת

פו אחר או זה אבר של ריקודים  של מגו
שד אתה שאמנם מאמין אינני אדם?  חו
כן, פולמו כהערה לזה מתייחס ואני ב
במקומה. שאיננה סית

מת השר כבוד האם :אבנרי אורי
לריקודי־בטן? נגד

 ל- יחסי גלילי: ישראל השר
לכנסת! עניין איננו ריקודי־בטן

הממ מדיניות מהי :אבנרי אורי
שלה?

 אומר אני גלילי: ישראל השר
חינוכי ערך שוס רואה שאינני במפורש

בי מדיני או חברתי או כן חיו שבאמ ב
סן צעות  ריקודי־ נציג אנו הטלביזיה מ
ה בשטחים או בישראל, יש ואם בטן.

 או רגש להם שיש אנשים מוחזקים,
 זו אין בריקודי־בטן, מהסתכלות סיפוק
זה. סיפוק להם לספק המדינה חובת

 (ר,שר אזלו. הם מכן לאחר שובלים. עם בולים קיבלו הבולאי השרות מנויי השר: תשובת
לספסרים.) רוזחים המביא כזה, מצב נוצר מדוע הסביר לא

? אוזראי מיי :לטלפגניס־ האונה
 אישור לקבל הצורך מן הדואר את לשחרר שבאה הצעת־חוק על להגיד אפשר ה **

הדואר? של בתעריפים לשינוי הכנסת של ועדת־ר,כספים של
 המגמה נגד התרעתי הראשון, כנואם עליה. להתווכח לנכון מצאו חברי־כנסת שני רק

תש הגובה לדואר, נוגע כשזה ביייחוד — פרלמנטרי מפיקוח הממשלה פעולות את לשחרר
 חוסר־ד,יעילות על דיברנו הטלפונים. בעד עצומים לומים
 התפטרותו את האופפים המיסתורין ועל הדואר, של הכללי

המנכ״ל. של
ביותר, חשובה בעייה להעלות כדי זו הזדמנות ניצלנו

שר־הביט־ לתפקיד דיין משה כניסת מאז לנושא. נגעה שלא
 לטלפונים ההאזנה בממדי גדולה עלייה במדינה ניכרת חון,

היטב: בו מבחינים הזה, העולם אנשי שאנחנו, דבר —
. :אבנרי אורי . סו על מדברים אנו כאשר .

 מה ולתמוה לשאול לי יורשה הדואר, של זו גייה
מאז לכנסת שהובא לטלפונים, ההאזנה לחוק קרה  ו

תיו. נעלמו עקבו
 שבעניין — מהרגשה ויותר — הרגשה לי יש

 יש מאד. ניכרת הרעה המלחמה, מאז חלה, ההאזנה
ת את המסכנת האזנה  סבור אני לכן האזרח. חרו

 זה שעניין הוא גס מעוניין לחיות צריך ששר־הדואר
שלטונות מטעם ההאזנה — שפירא של הטלפון לשיחות ה

קי. הסדר לידי יבוא — האזרחים חו
לדואר. נוגע לא זה זו: לטענה ישעיהו! ישראל שר־הדואר, תשובת

להגרג? להוציאנו האגו :אל־פתה
 שורה עזרכי־הדין. לישכת חוק הוא בכנסת, לדיון שהובא יותר, הרבה מסוכך רק ך*

 החומר גם (אבל ממני. חוץ — עורכי־דין היו כולם עליו. דיברו ח״כים של ארוכה | ן
זכרוני.) אמנון — עורך־דין על־ידי כמובן, הוכן, שלנו המשפטי

 רשימות למנוע כדי עורכי־הדין, מוסדות לכל אישיות בחירות להנהיג תבענו בדברינו
המש העבודות כל מסירת נגד התרענו בפוליטיקה. לעסוק צריך שאינו באירגון מפלגתיות

 של משרדים לכמה — לירות מיליוני של בסכומים — הממשלתיות ההברות של פטיות
השלטונות. עם קשרים להם שיש עורכי־דין,

 אזרח־זר, של זכותו את לבטל הבא הצעת־החוק, של לסעיף הקדשנו דברינו עיקר את אך
 פושעי־ מאשר (חוץ זר עורך־דין להזמין עונש־מוזת, שדינו פשע על לדין בארץ העומד
 הירהורים כמה הבעתי כך כדי תוך אל־פתח. לאנשי היא שהכוונה מובן נאציים). מלחמה

בכללו: עונש־המודת על
. . :אבנרי אורי  רואה אני. עצמי. עם מתווכח שאני בגלוי כאן לומר מוכרח אני .

קון בעד סבירות סיבות נגדו. מאד סבירות סיבות גם אבל הזה, התי
ה שיהיה הוא נכון ת לזירת־תעמולה הישראלי בית־המשפט את נהפוך אם מוזר ז  לתנועו

ת טיו תן אם המעשית התוצאה אולי תהיה וזו ישראל, את העויינות פולי  אל־פתח לאיש ני
מין בארץ רן־דין להז  לאל־פתח. תעמולה לזירת הישראלי בית־הסשפט את יהפוך זה זר. עו

הו אותו. מבין שאני שיקול ז
 והצפוי לדין העומד שאום, צודק זה יהיה האם עצמי: את שואל אני זאת עם יחד

תיו את לחלוטין הנוגד בעורך־דין תלוי יהיה לעונש־מוות,  פוליטי שהוא בעניין השקפו
זאת. לעשות מותר אס רם, בקול כאן מהרהר אני ביסודו?

ד (המשך )18 בעמו
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