
מנדלבאום, שער מול גושה, חאפז איבראהים של ביתו
 אחרי חודשיים — ירושלים עירית פועלי על־ידי נהרס

מדוע? המלחמה.
 ידוע לא שלנו: שאילתה על שר־הפנים סגן השבוע השיב

 שער ליד בשטח־ההפקר, אך המסויים, המיקרה על לו
 אפשרות מחמת בטיחות, מטעמי מיבנים נהרסו מנדלבאום,

התמוטטות. של
רי רי או נ כ  מה סגן־השר, ״כבוד נוספת): (שאלה א

 של תצלומים בידי כאן מחזיק אני כאשר לעשות אפשר
 נאה בית מראים והם המלחמה, אחרי שצולמו הזה, הבית

נזקים? ללא כימעט תילו על העומד קומות, שלוש בן
ר ש ה י ן ג ר ס אי מ ״ כנראה, היתה, מהנדס־העיר ״דעת : בן

מדעתך.״ אחרת
הממשלה: שרי ענו אחרות שאילתות על
ה 9 ד הו רון י מ שו  להבא גם כי הבטיח גלילי השר :ו

המע־ ״הגדה בשם ערביים בשידורים הירדן למערב יקראו
ושומרון.״ ״יהודה ולא רבית״, :

רי רי או נ כ  קבע מי השר, ״כבוד נוספת): (שאלה א
 שטחי את כולל אינו ו״יהודה״ ״שומרון״ שהמונח בכלל

 אותם דווקא אם כי יהודים, בהם שיושבים ארץ־ישראל
 בלבד? ערבים בהם שיושבים ויהודה השומרון של חלקים

אחרת!״ למדנו בבית־הספר
ר ש : ה י ל לי  משוכנע אינני בשאלה. לעיין צריך ״אני ג
 בלתי־מדוייק. באורח כעובדה זה את קבעה לא שהשאלה

קרובה.״ בהזדמנות לך לענות אשמח
 לשאילתה דיין השר ענה לציון הראוייה בזריזות י•
 לנהל לערבים הציע כי והודיע בג׳נין, נאומו בדבר שלנו

,׳הממ לא אך ״המקומי״, במישור בשטחיהם המינהל את
שלתי.״

רי רי או בנ האלה, הדברים ״לאור נוספת): (שאלה א
 של הקמתה לעודד מוכנה ממשלת־ישראל האם השר, כבוד

המוחזקים?״ בשטחים פאלסטין ערביי של מאוחדת הנהגה
 ממשלת לעשות מוכנה מה על ״שאלה :דיין השר

לראש־הממשלה.״ להפנות צריך ישראל
לבחורי־ הנוגעת שאילתה על לענות סירב אף דיין

מנדלבאום שער מול שנהרס הבניין
 יהלומים. בליטוש הצבאי שרותם את המבלים הישיבה,

 שמונתה ועדת־השרים בפני עתה מונח הדבר כי טען, הוא
בחורי־הישיבות. בגיוס לטיפול הממשלה על־ידי

 על עדינה ביקורת מתח זאת, לעומת שר־ד,עבודה, •
 שנבנתה חומה לפרק שמשו על שפקד נסים, הראשי הרב

בכך. הסתפקנו לא המערבי. הכותל ליד מע״ץ על־ידי
 השר כבוד עשת ״מה נוספת): (שאלה אבנרי אורי

 פקיד־ממשלה מצד זו בלתי־חוקית הפרעה נגד למחות כדי
בכיר?״

 המוכשר לטיפולו הנושא את השארתי אלון: השר
שר־הדתות. עמיתי, של

 הממשלה כי אלון, השר ענה שלנו אחרת לשאילתה •
 לחברי־קיבוצים פיצוי תשלום להסדרת הצעת־חוק מעבדת

 הצעת־ כידוע, הגשנו, זה בעניין משקיהם. את העוזבים
משלנו. פרסית חוק

 נוספות. שאילתות של ארוכה שורד, הגשנו זה בשבוע
השאר: בין

 הציע הדתות משרד כי נכון האם דיין: הרב •
 יעזוב אם כספי, פיצוי צפת, של הספרדי רבה דיין, לרב
צפת? את

 בינלאומיים גורמים כי נכון האם :סרטים ביטול •
 טיפול בגלל בישראל, סרטים ארבעה של הפקתם ביטלו

הממשלתיים? המוסדות
 תואמו לא הצווים כי נכון האם :שר״הפנים צווי •

משרד־החוץ? עם
 בר ברוך של טורו כי נכון האם :,שער",2 טור •

שר־האוצר? של בלחצו הופסק שער הכלכלי בעיתון
גילוי שר־ד,פיתוח לידי הגיע האם ד': ״רדינג" 9
 ד׳ רדינג הקמת כי הקובע, הרפואית ההסתדרות של י,דעת

הציבור? לבריאות סכנה תהוזה בתל־אביב
 שלמדו סטודנטים, כי נכון האם :רפואה לימוד •

 את להבא, להשלים, יוכלו לא בחו״ל, רפואה שנים שלוש
 פאקולטה פתיחת בעיקבות — בארץ הקליניות השנים

בתל־אביב? לרפואה
 ירושלים עירית הודיעה מדוע :אתרים שיפוץ •

ההיסטו האתרים ניקוי את מפסיקה שהיא למשרד־הדתות
הראשית? הרבנות הפרעות בגלל ריים,
 לשם, תיק את המשטרה סגרה מדוע :לשם תיק •
במשרד־הביטחון? שוחד בעבירות הדן

ה נתן בישראל בנקים לאיזה השווייצי: הבנק •
 פיקטיביות? ערבויות הופנר את קושלנד השוזייצי בנק

זה? בנק נגד בהליכים נוקט משרד־האוצר אין מדוע
 לאשר שר־ר,משפטים סירב מדוע :הניצחי הכותל •

המערבי? הכותל בענייני שר־הדתות, שהוציא התקנות את

 סגן־השר, או שהשר, כך כדי עד מצערת, בצורה חסר זה תיאום היה אחרים בעניינים
 החיובית האווירה ואת השבוע, שר־החוץ של מאמציו את מוצלחת בצורה לטרפד הצליח

 בשערורייה. גובל ושעיתויו בספק מוטלת שחוקיותו צו פירסום על־ידי במרחב, שהשתררה
זה. מעשה טל משרד־הביטחון ושל משרד־החוץ של התגובות את בעיתונים קראנו
---------:פישר יוסף
 ושר־ שר־החו׳ן אם כי ישראל, מדיניות את קובע שר־הפניס שלא מכיוון :אבנרי אורי
מצטער אני — ״ממשלה״ הזה לגוף לקרוא שאפשר במידה — הממשלה במיסגרת הביטחון,

■ין הזה. העיתוי על
 צעקני־ד,סיפוח חדשים. בחיים הכמעט־ריק, האולם בפני המשעמם, הדיון התמלא רגע מאותו

 של צעד שום אין כי טען סגן־השר כי הרבה. רוחו למורת שר־הפנים, סגן על להגן קמו
שהוציא. בצוזים סיפוח

 קם מכן לאחר שלו. המדנדן בפאתוס דברינו את להתקיף (חרות) לנדאו חיים קם תחילה
 אבא של חתנו זה, איש עם ויכוח מכל נמנע אני כלל בדרך עליו. עלה ועוד לין, אמנון
 הפעם אך לרוחי. אינה שרמתו מפני שיטרית, בכור של מותו בעיקבות לכנסת שנכנס חושי

אוטומטי: כמעט ויכוח התפתח
.משרד־הפנים על־ידי המוצע הזה, החוק על בדיון להשתתף חשבתי לא לין: אמנון . . 

 שהוא זה דיון זה, מעמד שניצל אבנרי חבר־הכנסת של דבריו את שמעתי כאשר אולם,
ן... של לגופו חשוב דיון  לתת שני ומצד בשר־הפנים, לנזוף כדי זה מעמד לנצל עניי

 על־ שהוגש הצו את לכנות מזה, יותר ועוד הערב, בכלל נדון שלא עניין על מחמאה לו
 על־כך ״שערורייה״, לכך ולקרוא הכנסת ועל־ידי ועדת־הפניס על־ידי ואושר שר־הפנים ידי

להגיב. חשבתי
ההצעה, את ומאשרים זה בנושא דנים הכנסת, של ועדת־הפנים חברי כל יושבים כאשר

.. מאשרת הכנסת מכן ולאחר ה. ת או
דבר! אישרה לא הכנסת :אבנרי אורי

ץ אמנון  בשם פועלת ועדת־הפנים : ל
הכנסת.

לא! אבנרי: אורי
 שאני הראשונה הפעם זו לין: אמנון

מ נבחרים אינם ועדת־הפנים שחברי שומע
מכל־מקום, בוועדת־הפנים. להיות הכנסת טעם

חבר־ לך, לומר רוצה אני ועדת־הפנים כחבר
שהוג ההצעה את כששמעתי אבנרי, הכנסת

אותה, שקלנו בה, דנו שר־הפנים, על־ידי שה
מעשה־שערורייה. שעשינו חושבים אנו ואין
. מזה יותר . .

ה את הסמיך לא איש :אכנרי אורי
לכך. ועדה

 חייבת שהכנסת חושב אני : לין אמנון
 דיון לנהל כיצד אי־פעם לחשוב מכבר זה

אבנרי. חבר־הכנסת תרבותי, מבוגר,
 של דוגמה באמת אתה אכנרי: אורי

מבוגר! אדם
מסויים, בנושא דנים כאשר : לין אמנון

 מי קודם־כל לנזוף, לנכון מוצא ואתה
שמך?

 לא בי. שבחרו הבוחרים :אכנרי אורי
נכון. זה חושי, אבא

בוחרים? כמה לין: אמנון
בך. שבחרו מאלה יותר :אכנרי אורי

זאת? לך אמר מי :לין אמנון
אלוהים. בחר אותך :נרי5א אורי
הקרובות. בבחירות נתמודד :לין אמנון

בך? בחר מי וכי :אכנרי אורי בן־מאיר סגן־השר
דו־שיח. לא זה :סרדינס היו״ר

ן ו מנ : א ן י  מעשה שעשית חושב אני שערורייה? לכך ולקרוא לנזוף רשות לך נתן סי ל
.ייעשה שלא .  איתך. ברובו העם שעשית. המעשה על תבורך סגן־שר־המשפטים, אדוני .

הצווים! של טיבם על מעידה שלך הברכה :אכנרי אורי

נזי? סצד — ״איגנוראציהיי
ת ך  בתום עצמו. שר־הפנים סגן כמובן, השמיע, דברינו על העיקרית דזד!ונקפה א

מוחצת: בהתקפת־גגד עלינו יצא דיון אותו 1\

ר ש ה ״ ר סגן אי מ ״  חבר־כנסת על־ידי אפילו הבאות מהתקפות כלל מתרגש אני אין : בן
ציונים. ולתת הערות להעיר רצונו אולי או עליו, מדבר שהוא בעניין מתמצא שאינו
להתפלא, צריך אינני אולי מתפלא. אני רוחי. נפלה לא אבל לעודד. שרצו לאלה מודה אני

גדול מנגנון לסיעתו יש שומע שאני (שכפי אבנרי שחבר־הכנסת הראשונה הפעם זו אין כי
סבלי העניין על ומדבר הבסה על עולה משפטי) יועץ גם לו ויש כולה, מהסיעה כמה פי

 עליהם. מדבר שהוא הצווים באותם להסתכל עצמו את הטריח אף שכנראה
רי י או ר נ כ  זו? מגוחכת מענה טל פעם בכל חוזר אתה למה :א

ר ש ה ״ ר פגן אי מ ״  בעניין. מלאה איגנוראציה מראה שאתה מפני :בן
י ר י או ר נ כ חוקי. אינו שהצו לך אומר ואני :א

ר ש ה ״ ר סגן אי מ ״  אינן שלך שהמילים חושב אני חוקי. אינו שזה לי תגיד אל :כן
 הבסה על לעלות יכול שאתה תחשוב ואל לך, הפרעתי לא לך. נאמר כבר וזה מתאימות.

 בשתיקה. זה על יעברו ואחר־כך רוצה, שאתה מה כל ולומר
י ר י או ר נ ב תענה. אדרבא, :א

ר ש ה ״ ר פגן אי מ ״ אתה אבל מדבר. אתה מה על יודע אתה אם לענות, מוכן אני : בן
להא רוצה אינני כי מניח. אני הסתכלת, לא אפילו אותו. מכיר אינך העניין. את יודע אינך
נכונים. לא דברים אומר אתה שבזדון אותן שים

רי י או ר נ כ ------------סגן־השר כבוד :א
שר ר סגן*ד! י א מ ד  בצווים. שכתוב מה לן אומר אני :כ

רי י או ר נ ב כתוב. מה יודע אני : א
ר ש ה ־ ן ר סג אי מ ־  שניתנו הוראות לפי שיש, נאמר בצווים מאוד. יפה — יודע אתה : בן

 עם צבאי, לשטח להיכנס ישראל תושב לכל רשות לתת הצבאי למימשל אפשרות בעבר,
היתר. צריך תעודת־מסע. או דרכון צריך ממדינת־ישראל לצאת כדי החוק, לפי תעודת־זהות.

רי י או ר נ כ -------------סנן־השר כבוד :א
ר ש ה ־ ן ר סג אי מ ־ -------------לי תאמר ואל מדבר, אני עכשיו : בן

רי י או ר נ ב הוויכוח. זה על לא אבל לי, סלח :א
ר ש ה ״ ר סגן י א מ ־ ן  שלי. דברים עכשיו לן אומר אני איתך. מתווכח אינני :ב

רי י או ר נ כ  לעניין. תתווכח אז מתווכח. כן אתה :א
ר ש ה ״ ר סגן אי מ *  הזה. העניין על דיברת אתה :כן

רי י או ר נ ב  אלנבי. גשר ליד תחנת־גבול על זה. על לא : א
ר ש ה ־ ן ר סנ אי מ ־ זה. על גם אדבר : בן

א הצזזים שני את בהרחבה סגן־השר הסביר מכן לאחר  עד עליהם, עירערתי של
בלתי־חוקי. בעינינו, שהוא, — השלישי הצו על לדבר חוזרות, בקריאות־ביניים שביקשתיו,

רי י או ר נ ב השלישי! הצו על דבר :א
ר ש ה ־ ן : סג ר י א מ ־ ן  דברים. מעלים אינני אני — כמוך שלא אדבר. כ

זה. טל מדברים היחידי. הוא ולא שערורייה. זוהי אבנרי: חבר־הכנסת אומר
 חבר־חכנסת בין בנוסח הזאת הזהות אבל כזה. בנוסח מדברים ששליטי־ערב מבין אני
 עליה. יקפיד שלא קצת להשגיח צריך הוא — שליטי־ערב ובין אבנרי

י ר י או ר נ ב אותי. מבהיל אינן כזה דיבור על־ידי :א
ר ש ה י ן ג ר ס י א מ י ן  ולא הזח, הדבר את ראו שלא חשבתי זכות. כף עליך לימדתי :כ

צוזים חיו אלה זו. למסקנה קפצו ולכן בירדן, ולא בקאהיר לא האלה הצווים את קראו
!-------------לתקן שבאו מינהליים
י ר י או ר נ כ השלישי! הצו על דבר :א
 אותנו. סיפקו לא הסבריו חוקי. שהוא וטען השלישי, הצו את סגן־השר הסביר להלן
סגן־השר: דברי על בתגובה אישית הודעה מסרתי היום ולמחרת — בדעתנו דבקים נשארנו

י ר י או ר נ כ  תיקון חוק על בוויכוח נאומי בעקבות נכבדה. כנסת ראש, היושר כבוד :א
ופל־ידי חברי־כנסת כמה על־ידי ואישית חריפה בצורה הותקפתי אתמול, העיריות פקודת

שר־הפניס. סגן
 להתייחס אני חייב אך רמתם. על מעיד שסגנונם לחברי־המסת, להשיב חובה רואה איני

הממשלה. את להלכה, לפחות שמייצג, מי על־ידי שנאמרו לדברים
 שערורייה. הן שר-הפנים שתקנות כביכול, שאמרתי, מפני עלי התרעם סגן־השר )1(

טחוקיותו צו ״פירסוס על בפרוטוקול, שרשום כפי דיברתי. זאת. אמרתי לא מעולם
 בשערורייה.״ גובל ושעיתויו בספק, מוטלת

: ה א י ר שערורייה? אמרת: לא אז ק
רי י או ר נ ב י איפוא, התייחס, בשערורייה״ ״גובל המונח לא. :א ו ת י ע  הצו, פירסוס ל

 למדיניותו חמור נזק גרם באשר רשמיים, ובחוגים בעיתונות כללית ביקורת נמתחה שעליו
יארינג. השגריר שליחות של הנוכחי בשלב שר־החוץ, של המוצהרת

 שליסי־ערב, דברי ונוסח של■ חדבריס נוסח בין ״זהות״ יש כאילו טען סגן־השר )2(
 מדינות־ לתעמולת לעזור כדי בדברי חיה כאילו שרמזו קודמים נואמים לדברי הצטרף ובכן
ערב.

על בקול־ישראל משרד-הפנים דובר של הכוזבות ההודעות — ההיפן בדיוק היא האמת
)1* בעמוד (המשך
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