
המחייה!״ רמת רהורדת בהכרח תביא הממשלה של הנוכחית ״המדינות
 אך חוק-חמקדמה. נגד והצבענו התקציב, נגד הצבענו

 תמי- את להפגין כדי מילווה-הביטחון, בעת הצבענו
ספי כמה אחריו שגרר בנאום הביטחוני. במאמץ כתנו
:כך זאת נימקנו חים,

 נצביע התקציב), (:גד להצבעתנו בהמשך :אבנרי אורי
מילווה־הביטחון. נגד נצביע לא אך חוק־המקדמה, נגד

 הביטחוני במאמץ הצורך כי הביטחון, מילתה בעד נצביע
הביט את לממן צורך שיש בשעה ספק. מכל למעלה קיים
 היו מה ולשאול לבוא טעם אין המדינה, של הפיסי חון

 של מעשים אילו הנוכחי, הביטחוני למצב שגרמו הסיבות
 לדאוג יש כל קודם ממשלתנו. של מחדלים ואילו האוייב,

מובטח. יהיה עצמו שהביטחון לכך
 היא חובתנו היושבת־ראש, גבירתי כך, כדי תוך אבל

מאוד. חמורה אזהרה זה דוכן מעל להשמיע
 התקציב כי שאמרו התקציב, על בתיכוח הנואמים כל
 בצד וחקציב־בחירות ההוצאות, בצד תקציב־מלחמה הוא

 מסבנות מסיקים היינו אילו ספק. בלי צודקים ההכנסות,
 היינו כבר זו, שנה של הביטחוני המצב מן אמיתיות

רמת־המחייה. של להורדה מגיעים
 אלא כלשהו, ענייני שיקול מתוך לא נמנע, זה שעה לפי
 משלמת והממשלה בהירות, בפני עומדים שאנחנו מפני

לבוחרים. שוחד־ענק
 הבאה, בשנה שנת־בחירות. תהיה לא הבאה השנה אבל
 המדינה, תקציב על בוויכוח שנשמעו הדיעות דכל אליבא

 ׳ירדו, לא הוצאות־הביטחון ישתפר, לא ביטחון־המדינה
מעשיכם. ולפי דעתכם לפי יבוא לא הוא יבוא. לא השלום
 נובע מה תקציבית? מבחינה מזה נובע מה
 הישראלי? של רמת־המחייה מבחינת מזה

? כשנת־הכהירות האמת את לטשטש מדוע
 פי המלחמה מאז שעלו שהוצאות־הביטחון, לחלוטין ברור

 יגדל. הביטחון :טל ויגדלו. ילכו שלושה, עד שניינדוחצי
מידה. באותה יגדלו לא הלאומיים המשאבים ואילו

 תופעה כפני עומדים שאנחנו היא המסקנה
 שהיא אך אותה, להזכיר רצה לא אחד שאך

 תוביל הנוכחית המדיניות לאמיתה: האמת
רמת־המחייה. להורדת כהכרח
 טוענים אנו טוענים? שאתם כפי ברירה, אין האומנם

 רזה, בבית השוררת התופעה אותי מדאיגה ברירה. שיש
 מתחילה מחשבה כל המדינה. רחבי לכל מכאן המתפשטת
 תלוי לא זה השלום, למען לעשות מה אין לנו כאקסיומה:

 תלוי זה באללה, תלוי זה באלוהים, תלוי זה כלל, בנו
לחלוטין. מקבל אינני הזאת ההנחה את במישהו.

 לעיתים שוגה מעמיתיו לכמה שבניגוד אדם שר־הביטחון,
 מאוד גדולה באסיפה ימים כמה לפני אמר אמת, באמירת

 היום, כבר להשיג יכולנו כי בחל־אביב, תלמידים של
 אח אמרתי אני ביוני. 4ה־ לגבולות לחזור מוכנים היינו אילו

 הזה והקטע הכנסת, דוכן מעל פעמים כמה כבר הדברים
מהפרוטוקול. נמחק מדברי

 אמרו, הממשלה דוברי וכל הזאת, העובדה את ציינתי
ההו את הבאתי וכאשר אמת. אומר שאינני זה, דוכן מעל

 עכשיו הפרוטוקול. מן הזה הקטע נמחק הזאת, לאמת כחות
ליש שהיו במגעים הזה. הדבר את ומאשר שר־הביטזוון בא

סי בלי לשלום להגיע סבירה אפשרות שיש הובהר ראל,
פוחים.

סיבוכים? בלי זה ביוני 4ה־ גבולות :בהיר אריה
סי בלי :פירושן ביוני 4ה־ גבולות :אבנרי אורי

פוחים.
 המנדט את לך נתנו לכנסת בוחריך בהיר: אריה

ביוני? 4ה־ לגבולות שניסוג לחבדי־הכנסת, זאת לומר
 על למלחמה יצאנו בבוקר ביוני 5ב־ :אבנרי אורי

 שאמר: שר־ביטחון, אותו שר־הביטחון, של הכרזה סמך
שטחים. לכיבוש פנינו אין נפשנו, על להגן יוצאים אנחנו

 היא אז כי הזאת, הדרך על לעלות מסרבת הממשלה אם
 האחרת הדרך לציבור: ולומר באומץ־לב להתאזר חייבת

 דרך היא וההתנחלות, הסיפוח דרך עליה, עולים שאנחנו
העם. של רמת־המחייה הורדת בהכרח התובעת
 בשיעורים הורדה אם פי קטנה, הורדה ולא

וירבו. שיגדלו
אח בתקופות בחוץ־לארץ קיצוניות לאומניות תנועות

המיני היושר לפחות להן שהיה דוגמות, אזכיר ולא רות׳
 להצמיד ומלחמה, סיפוחים של למדיניות בהטיפן מאלי׳

 זה ההמונים. של רמת־המחייד, להורדת הדרישה את לכך
יחד. הולך תמיד

 ליצור רוצים ציבורית, מידמה של בדרך אצלנו, .ואילו
 כאילו זה, רושם להגביר בא הנוכחי והתקציב הרושם, את

הגבלה. בלי ושניהם חמאה, וגם תותחים גם להשיג ניתן
 הסיפוח החמאה. חשבון על יהיו התותחים

 שהממש* סבור אני החמאה. חשבון על יהיה
 את להביא חייבת דמוקראטית, במדינה לה,

להפריע. לו ולתת הציבור בפני הזאת הברירה
 אריה על-ידי קשות הותקפתי זה נאום בעיקבות

 שריהם (מפ״ם). שם־טוב וויקטור לשעבר) (רפ״י בהיר
 לפי רק״ח, בדרכי הולך שאני בכך אותי האשימו

תי כן על מקיקארתי. שיטות מיטב  הישיבה בתום מסי
:כלהלן אישית הודעה

 בהיר חבר־הכנסת ניסה היוס, בנאומו אכנרי: אורי
 תילי־תיליס כך טל ולבנות אמרתי, שלא דבריס לפי להכניס

 שמץ בהן שאין — כמוני — יודע הוא אשר מסקנות, של
אמת. של

 רק״ח של דימות לי לייחס בהיר חבר־הכנסת של נסיונו
 סיעותינו ששתי משום — שלום וללא תנאי ללא נסיגה —

מסויימות. שיטות מזכירה התקציב, נגד הצביעו
 בהרחבה פירטתי שאותה סיעתי, של המדינית התוכנית

 הרצון על מבוססת המלחמה, מאז פעמים עשרות בכנסת
 ראשהממשלה לדברי בהתאם סיפוח, ללא שלום לכרות

.1967 ביוני 5ה־ ביום ושר־הביטחון
 ריבונות כגבולות ביוני 5ה־ גבולות את מקבלים אנו

 הקמת את הפלסטיני הערבי לעם לאפשר ומציעים ישראל,
 סמך על — ארץ־־שראל חלקי בשאר הלאומית מדינתו

 להבטחת ומדיני רלכלי ביטחוני, הסדר שיכלול ושמי שלום
ושלומה. המדינה עתיד

לאו מעמד זו, תפיסה לפי לתת, יש המאוחדת בירושלים
 לסמל השלימה העיר הפיכת תוך — הפלסטיני לעם גם "'

העמים. שני■ בין והשותפות האח!ות

אילת ועו ממוסקבה
 שלנו לשאילתות השבוע ענו אחדים שרים

 פעולת בעיקבות כי, מחדש והדגימו —
רא מאז סיעתנו

ה הכנסת. שית
 השאילתה פכה
 המכשיר עתה

ה הפרלמנטרי
 לביקורת עיקרי

?;■? הממשלה. על
ה־ כי הוא פלא

 של קומיסארים
 משתדלים מע״י
 כוחם בכל עתה

זה. מכשיר לחסל
כר־׳ השר <

 אין כי טען מל
ש נכון זה

טבשי• חסרים
חיו* רי־ניווט

בנמל־הת־ ניים
 הטייסים בתוקף שטוענים כפי לוד, עופה

זו. שאילתה להגיש מאיתנו שתבעו
אח לשאילתה בתשובה כרמל, השר •

השרי דו״ח מסקנות על דיבר שלנו, רת
 יועמד לא כי וקבע כגמל־התעופה, פה
לדין. איש

די רי או נ כ  לא זה האם השר, כבוד :א
 מתפרסם חמור, כל־כך דבר שקורת משונה

חמו כל־כך האשמות ובו חקירה של דו״ח
 נתבע אינו אחד אף דבר של ובסופו רות׳
 עובר הכל מתפטר, אינו אחד אף לדין,

סובלת. איננה שהדעת דבר זה הרי בשלום?
ה ש מל מ  לענות יכול אני כן על : כר

 לשאילתה, בתשובה כלול שכבר מה לן
 ועל־ המשפטי היועץ על־ידי נבדק שהעניין

 מצאו לא ושניהם המדינה, שירות נציב ידי
 או זה מסויים איש להעמיד מקום שיש
משמעתי. בית־דין בפני אחר
 פנה אומנם כי אישר ורהפטיג השר •

 שתי■ לגבי הלכה לקבוע בבקשה לרבנים
 בתשובה נמשכים. עדיין הבירורים לתילב.

 חילוקי־דיעות שהיו הכחיש נוספת, לשאלה
בתגו ואונטרמן ניסים הראשיים הרבנים בין
שבוצעה. ההשתלה על הראשונה בה

שהיה הענק הפקק כי טען כרמל השר י•

כרמל

 מכוניות מאה כשנעצרו לאילת, בכביש
 משרד־ לטיפול נוגע השטפונות, בעיקבות
 הוא לו. ולא ומשרד־המשטרה, העבודה

 שלנו נוספת לשאלה בתשויה — הבטיח
וה המשטרה בין תיאום ליתר לפעול —

 הודעות ברדיו יקבלו לא שהנהגים כך רדיו,
בכבי המצב על ובלתי־מעודכנות כוזבות

סתומים. שים
 שעה, חצי של נאום נאם אבן השר !•

שאיל ועשר שלנו שאילתות 5 על בתשובה
 להצעות ביחס אחדים, ח״כים של תות

 4 במרחב. מדיני להסדר ברית־הממןצות
 . אמר מה השאלה על להשיב סירב הוא
ב תקוע, לשגריר הסובייטי שר־החוץ סגן

 בין הבדל היה אומנם ואם הסודית, שיחתם
 של הרשמיות האיגרות ובין אז דבריו

מוסקבה.

דיין♦ ממשה פוחד מ■
הנוג לשאלות תשובות להשיב קשה

למשל: דיין. למשה עות

 שי שאילתה
 החינוך לשד

21.11.68 :

 אכנרי אורי ח״ב
מיום והתרבות,

 נציגי כי נמסר בהארץ שנתפרסמה בידיעה
שהוג תלונה לאחרונה חקרו אגף־העתיקות

 שביצע חפירות בדבר שר־הביטחון, נגד שה
במגדים. העתיקות באתר השר

 אגף־העתיקות, מנאמני אחד כי נמסר עוד
 שומרי על־ידי מהמקום גורש למקום, שהגיע
דיין. מר של ראשו

ן ו חז ? ו . ה י ע ט י
 העיתונות על ציבורי, פיקוח להטיל או להלאים, הציע ישעיהו השר כי הודיעה העיתונות

 דברים אמר כי ־טען השר זאת הכחיש הכנסת, דוכן מעל לשאילתה, בחשובה הבלתי־תלוייה.
שתק. השר לכנסת. שיקר ישעיהו כי טען בו במאמר כך על הגיב הארץ העיתון אחרים.

העיתונות.״ חופש על ישעיהו השר ״דברי לסדר־היום: הצעה הגשנו השבוע
 שהועלתה ההאשמה את לאשר או להכהיש ההזדמנות את ישעיהו לשר לחת היחד, הכוונה

 מזכירות עם במגעים ואכן, המסקנות. את ולהסיק נגדו,
זו. להצעה בעצמו יענה ישעיהו השר כי נקבע הכנדת
 אלא יענה, השר לא כי נסתבר לפתע, האהדון, ביים

וה המפלגה סיעת יו״ר ברעם, משה :מפלגתי קומיסאר
 ופירסמנו הצעתנו, את שביטלנו מייד הודענו קואליציה.

:הבאה ההודעה את
 השר מראש, שסוכם למה בניגוד כי לי נודע אמש
 בנושא לסדר־היום הצעתי על ישיב לא ישעיהו ישראל
 במקומו וכי העיתונות״, חופש על ישעיהו השר ״דברי

הקואליציה. יו״ר ברעם, משה ח״ב ישיב
 נושא על ברעם ח״כ עם להתווכח עניין שום לנו אין

הצעתנו. את לבטל לנכון מצאנו ולכן זה,
ישעיהו, השר שהשיב לתשובות מתייחסת הצעתנו

 על לשאילתות הנכסת דוכן מעל חבר־הממשלה, בתור
 הכותרת תחת חשוב בעיתון שפורסמה והאשמה דבריו,

השקרן״. ״ישעיהו
 בנוהל חמורה פגיעה היא זה בענייו הצעה על להשיב ישעיהו השר של הימנעותו

 דבר — בה הודעותיו מהימנות על דו״ח לכנסת למסור וסירוב תקין, דמוקראטי
______ פרופיומו). פרשת (כגון אחרים בפרלמנטים מרכזי עניין שהוא

ישעיהו

לדעת: מבקש הנני
נכונה? הנ׳׳ל הידיעה האם )1(
נל האם )2(
 מימצאים קחו

 מאתר כלשהם
במג העתיקות

 השר ע״י דים
 — כן אם דיין;
מימצאים? איזה

הו האס )5(
 דיין לשר דיע
 ב חפירות י כי

 מהסוג אתיים
 על אסורים הנ״ל

 המדינה; חדק פי
 — הודע ואם
תגו היתח מת
השר? בת

ס תשובת
ידלין החי■ שר גן

והתר- :,ך
:20.1.59 ביום ידלין, אהרון גות,

ל מסר העתיקות נאמן :1 מס׳ לשאלה
 ואנשי המיקרה, טל אגף־העתיקות נציגי

נג שלאי לדעת ונוכחו בדקו אגף־העתיקות
לעתיקות. נזק רם

הו לשאלותינו, בתשובה :2 מס׳ לשאלה
 עניין של ״לגופו כלהלן: דיין השר לנו דיע
 מימצ־ כל לקחתי לא במקום, חפרתי לא —

חוק.״ שום על עברתי ולא ממנו, אים
 מעניין נוספת): (שאלה אגנרי אורי

 על עבר לא כי סבור דיין שהשר לשמוע
 משרד אם היא השאלה אבל חוק. שוס

 דיין שהשר הוא גם סבור והתרבות החינוך
 שהשר כאן נאמר חוק. שוס על עבר לא

 ברצוני בו. לחפור שאסור במקום חפר דיין
 עבירה כאן היתה המשרד לדעת אם לדעת

לא• או החוק, על
ב השבתי שכבר כפי ידלין: אהרון

 את בזק אגף־העתיקות ,1 לשאלה תשובה
 נזק כל נגרם שלא לדעת ונוכח העניין,

לעתיקות.
 אסור או מותר האס אכגרי: אורי

לחפור? היה
_____תשובת. עוד ניתנת לא כך על


