
 כסיל ורק וכרית־המועצות. ישראל כין לית
 רציני לסיכסוך להיכנס שנוכל דעתו על יעלה

זה. כמצב ארצות־הברית עם
טובה! היא רוג^רס תוכנית

לכם״, ״אמרנו של ברוח האלה הדברים את אומר איני
 שהוחנד ההזדמנויות את מבכה אני מוסר. להטיף כדי או
 בגלל אם בממשלה, גח״ל נוכחות בגלל אם — צו

 ההכרעה ערב היום, אך אחרים. שרים של האשליות
העבר. על לא העתיד, על נחשוב הגורלית,

 וגם שטחים גם של האשליה נגמרו. הסיפוח שגעונות
 והעמדת־הפנים. הטכסיסים שעת חלפה מתה. — שלום

אסון. תהיה נוספת דחייה כל
 לא רוג׳רם. תוכנית את כחיוג ״לקבל יש
רצוייה. שהיא מפני אלא כפוייה, שהיא מפני
 בשעתו הצענו כליל־ד,חלומות. של תוכנית זו אין

אינה רוג׳רם תוכנית לאין־שיעור. יותר טובות תוכניות

 הטכטיסי. המהלך את לו מקלקלים 5 שובל זלמן
ם אחד כל ז אכנרי אורי שליה ממשיך מנ  העצמית בה

 אף משלים ואינכם עצמכם, את רק משלים אתם שלו.
 הלכו שהערבים בדרך עכשיו הולכים אתם מלבדכם. אחד

ת ולבנות אשליה, ליצור שנים: הרבה במשך בה  מדיניו
ת אשליה יסוד על זו. עצמי

 את משלה לא שאתה בטוח אתה מנין : הראל איכר
בדבריך? שמאמינים אחרים וגם עצמך

 מאד חושש אני הראל, חבר־הכנסת : • אכג! אורי
תן שלא כן מעל לי, יינ  אני אבל ארוכות. להשיב זה, דו
ם בכל לסיעה, חבריך ועם אתך, לשבת מוכן מן מקו  וז

 בידי גם שהוא שבידינו, המידע את לכם ולמסור שתרצו,
י אם מקמה. אני ממשלת־ישראל,  שלנו שהמידע יתכן נ

ישראל. ממשלת של מהמידע דברים בכמה יותר טוב
!גח״ל את לגרש

 תלוי הכל אולם התוכנית. זוהי היושב־ראש, כבוד
להם. שיוכנס הממשי בתוכן בסרטים,

!״ ברית-המועצות עם מלחמה של ליל-אימים או שלום תלוופת של ״שסר ■
!״רצויה שהיא מפני אלא כפויה שהיא מפני לא רוגירס, תוכנית את ל3״ל?ו ■

?״ נאצר עושה מה רואים האינכם ? עיוורים אתם ״האם ■
רוצים. שאנו הסופי, האמיתי, המושלם, השלום את כוללת
 המשנה עימו, לחיות שאפשר הסדר־שלום בה יש אבל

 5ה־ שלפני שביתת־הנשק לעומת המצב את לחלוטין
 לשלום־אמת, להפכו שאפשר מוצק בסים היוצר ביוני,

 בדינאמיקה המלחמה הסלמת של הדינאמיקה את המחליף
והשלמה. הכרעה של

העיק ממשלוודעדב יכירו הראשונה כפעס
 בזכויותיה בשלמותה, כקיומה, רשמית ריות

 במר־ בדין החיה ריכונית, מדינת־ישראל של
 בלכ כסואץ, יעכור הישראלי הדגל זה. חב

 ממשיות ערוכות־כיטחון יהיו ערכית. ארץ
 ומלחמת־ כעיית־הפליטים יחוסלו ויעילות.

 ממש. של הידכרות תיפתח הפידאיון.
!וכלכליים״ דיפלומטיים ,יחסים :נאצר

 עקרונית נכונות על בפומבי הצהיר כבר עבד־אל־נאצר
ישראל. עם וכלכליים דיפלומטיים ליחסים
? על הצהיר אופה אגקוריון: ארי כן

 ראיון ,1970 במאי בלה־מונד בראיון :אמרי אורי
תון בשום פורסם שלא ישראלי. עי

תן יעקכ ש חו הזה. העולם של הסודי המידע זה :נ
מרי: אורי בלבד, חודשיים לפני ,1970 במאי א

מלה־מונד. רולו לאריק מרחיק־לכת ראיון נאצר מסר
תן שמינה הודיע לא הוא :ידלין אהרון שלו. דובר או

י כ ד ר ס מ י ק ר ו נקלטה). שלא קריאת־ביניים (קורא :ס
י ר ו י א ר מ  לן מציע אני סורקים, חבר־הכנסת :א

מאוחרת. די שעה זו לחשוב. ולהתחיל לצעוק להפסיק
י כ ד ר ס מ י ק ר ו מן אני :ס שב. שאתה עליך סו  חו

אבוי אוי ן לחושבים ו מו 1ב
י ר ו י א ר מ ת לי היתו* :א שמוע הזדמנו  ההקלטה את ל
ת  יותר הרבה שהוא הזה, הראיון של ברשמקול המקורי

שם מונד. בלה שפורסם הנוסח מאשר ומפורט ארוך
ן מופיעה  1— מונד בלח גם פורסם זה — השאר בי
ע אחרי האם הבאת; השאלת טחון החלטת ביצו  מועצת־הבי
תכנו  ומצריים? ישראל בין ודיפלומסיים בלכליים יחסים יי

תה: התשובה ני הי לא, למה סיבה כל רואת אי
תי החשוב, מבטיח נאצר אם איננו חברי־הכנסת, רבו

ת להאמין אם מבטיח, לא או  להן. להאמין לא או להבטחו
 לומר מעז הראשונה, בפעם מצריים, שנשיא הוא החשוב

שחור־על־גבי־לבן, אותם ולפרסם האלה, הדברים את
מן רעל למוות או לחיים למלחמה להיכנס אלה דברים ס

הפידאיון. גנט
 היום קורה מת רואים אינכם האם עיוורים? אתם האם

ם ישראל שונאי כאשר סביבנו. במרחב! נאצר נגד מפגיני
ת כל אין :שוכל זלמן בו שי בלה אומר הוא מה ח

באל־אהרם. אומר הוא מה תשוב מונה
י ר ו י א ד נ ב תו :א את באל־אהרם. גם נאמר דבר או

הפידאיון למה הפידאיון. של תתנות־חשידור נסגרו מול
נגדו? .מפגינים

 בשחי מייד, לעניין להיכנס לממשלה מציעים אנחנו לכן
 — הטפל על לוותר כדי ופתוח, חפץ בלב הרגליים,

 היחסים מהות — העיקר על ולהיאבק — הסיפוח חלום
 גבול של תכונותיו ההסדר, למחרת הערבים ובין בינינו
 פירוק זרים, צבאות גירוש סידורי־הביטחון, טיב פתוח,

העיקר. זהו הפלסטינים. שיתוף מערכות־נשק,
 חדשה. ממשלה דרושה כך לשם כי כדור

 להקים יש הגדולה. הקואליציה את לפרק יש
 ממשלה משיכרון־השטחים, משוחררת ממשלה

לה בשאיפה ונפש כלב חדורים שחכריה
 קטן רוב על שתתככם ממשלה שלום. שיג

 מחדל, של ליכוד כמקום יעיל, אכל יותר,
ומלחמה. קפאון

 שאם הקטנה, סיעתנו בשם ומצהירים, חוזרים אנו
 במידה תמיכתנו את לה ניתן שלום, של ממשלה תקום

 הד תמצא כזאת שממשלה ספק לנו אין דרושה. שתהיה
בעם. עצום

 תיערכנה - לאלתר ככחירות צורף יש ואם
לאלתר! כחירות

 בנושא לדון כמובן, מציעים, אנו היושב־ראש, כבוד
 זד, בעד להצביע מסוגל אינו שהרוב יתכן במליאה. זה

 לשקול חברי־הכנסת את מבקשים אנו פנים, כל על כעת.
בכובד־ראש. אמרנו אשר את

אותן את משוחררי□ לחיילים ;״לתת
החדשים!״ לעולי□ כמו הזכויות

 שחזר גלום, נועם הקרני החייל העלה חדש בוח — הזה העולם מכינוסי באחד
 המשוחרר החייל של מעמדו את להשוות :חבריו בשם דרישה מהתעלה, עתה זה

החדש. העולה של למעמדו
להצעת״חוק, מייד אותה הפך זכרוני שאמנון הגיונית, כל״כך היתה ההצעה

אבנרי. אורי על-ידי הוגשה וזו
 עולה של למצבו משוחרר חייל של מצבו את להשוות בפשטות: אמר זה חוק

 שנים. כמה במשך ממסים הפטור לגבי :בלומר המדינה. לחוקי הנוגע בכל חדש,
 היהודית, הסוכנות על״ידי לעולים כיום ניתנות וכד, שיכון כגון אחרות, (זכויות

עליהן). חל לא המדינה חוק
 בו נרגש, בנאום אותה העלה כהן ושלום הצעת־החוק, של תורה הגיע השבוע

השאר: בין ^מר
 אל־ משתחררים שנד, מדי :כהן שלום

סדיר. משירות חיילים של רבים !ים
 ויצאו מזלם להם שעמד אותם
 החזית, מקווי ושלמים כריאים
במל נתונים עצמם את מוצאים

 ה* על המלחמה — חדשה חמה
כי על כית, הקמת על נרנכה,

בחיים. ור
 ל־ מותרות. מחפשים שהם לומר קשה

 ונצורות. גדולות מחפשים אינם גם הם יוב
 לעזור שחייב מי עשיר, אבא לו שאין וי

 שוקע עזרה, ממנה מקבל ואינו משפחתו
בקשיים. מהרה

 הם אלה להיות. צריך זה כך לכאורה
משוח וחיילים הקיום, על המאבק !וקי
 אחר. אזרח ככל אלה לחוקים נתונים דים
 ל- חייבים אנו היושב־ראש, אדוני בל,

 אינני הכל. אולי מאד, הרבה אלה עירים
 נאט־ על להם לגמול שצריכים לומר א

 ה־ תפקידם מילוי על או למולדת, יתם
 מת מתנות. להם שנעניק בכך אומי,

 לח־ שיעניק חוק לחוקק הוא מציע אני
זכויותיהם. מלוא את המשתחררים לים

זכות. אם כי חסד, 1

 אמר כשכועייס-שלושה לפני•
ה חייל שכל העבודה, שר כאן

 כך על־ידי מפסיד כצה״ל משרת
לירות! אלף 18 כממוצע

 הבטחון שענייני אדם שאין יודע אני
ללי־ קרובים אינם

 מדבר ושאינו בו,
הזדמ בכל כך על

 אולם נאותה. נות
 יומה מאז סיעתנו,
בכנסת, הראשון

במ קרובה היתד,
 של לבעיות יוחד

, ם י ל י י מ אולי ח
 האישי הרקע תוך

הסי צמחה שעליו
ומייסדיה, הזאת עה

 מתוך גם ובוודאי
ה־ המתמיד, הקשר

 בי- הקיים דו־סיטרי,
היום. גם החיילים לבין ■גינו

 דוכן על לעלות יכול אינני למשל, אני,
 בכנסת שנוכחותי בכך להיזכר בלי הכנסת

 הגדולים האחוזים לתוספת הודות רק באה
לולא הצבאיות. בקלפיות סיעתנו שקיבלה

כלום נועם

ת דינ שראל מ ת י ט ל ה. קו  זה עלי
ב. ם חיוני, זה טו כי צרי  לעודד ו

ת ט לי ה. ק ם אם אכל עלי  העולי
שים חד ם ה אי לכך, ראויי ד ש כוו

ם גם לכך ראויים לי חיי ש- ה  המ
ם_____________________ י ר ר ח ד ת לה כנג עו ש ה , החד -

ן לא מהחוילים׳ בלנוק,ש בקולות התוספת ש. ה האו החד
הצי ביסוד המונח העיקרון למעשה זהו כלפיהם. חובתי את ממלא היום הייתי

עון ד ר ג נ ז או  מעמדו את להשוות והוא שלנו, החוק עת ? זזוב תשלןם זת :ה
הן שלום למעמדו האזרחית דרכו בראשית החייל של בוד׳חוב-כ תשלום זה :כ

בארץ. דרכו בראשית העולה של כתשלום זה את לקבל לבית מציע ואני
הנחות אותן במס־הכנסה, הנחות הצענו בולן. העם של חוב־כבוד

ב מן ד ל או- היום הניתנות ובמס־רכוש במס־הכנסד, מדבו ת,.ה לא ,אחךח : מי
לישראל. המגיע חדש עולה לכל טומטית בשבילם?
: שלום הן ולדאוג להוסיף אפשר העיקרון, יתקבל אם ס,ע,מצב המ א5 אם כ

המשתחרר: החייל של זכויותיו ליתר גם .ומדבר כאן עומד ית'ייה לא י,לישבב
נוחה, למשכנתא זכות זול, לשיכון זכות משיחה בעצם נולדה זו חוק הצעת גם

לעול הראשונות שנותיו את תשעבד שלא מאחת םמל השתחרר ן8ז'מ לא .חייל עם
אם שחורה. בריבית הלוואה ולרוב הלוואה, -ב והמסורות הטובות הקרביות

לחייל. רצוי שזה בוודאי לעולה, טוב זה שנות שלוש גמר הוא .ל״צה̂ שיש יותר
את יעלה האוצר שר שסגן מניח אני בחיים סידור על לחשוב והתחיל שירות,

מניין אבל יפה* דבר הוא שהצדק הנימוק, ו־ בא אלינו, קרוב בהיותו האזרחיים.
שהיא המדינה החליטה כאשר הכסף? יבוא לאח־ דומה ומצבי מצבי, את ״ראו אמר:

היא החיילים, תקופת־שירות את מאריכה את להתחיל צריך אני מדוע ■ כמוני. רים
זו, לארכה תגמול לתת מניין חשבה לא הקול־ ישראל, שמדינת בעוד מאפס, חיי
הם גמול איזה חשבו לא שחיילים כשם שרגלו ברגע עולה, לכל נותנת עולים, טת

עליהם, המוטל את עשו הם לקבל. זכאים כסף, עידוד, ישראל, אדמת על דורכת
מאשר יותר הרבה משלמים מהם רבים את להתחיל הזדמנות לו נותנת שיכון,

יימצא. הכסף — בחיוב יוחלט אם כסף. רגליים?״ שתי על חייו
ר ודרש קם דינשטיין, צבי שר־האוצר, סגן י ס ה  הוא מסדר־היום. ההצעה את ל
 וכר. חוסר״כסף, של בנימוקים כמובן, זאת, נימק

:השאר בין ואמר להשיב, זכותו את ניצל כהן שלום
הן שלום . :כ . ברכבת, חינם חיילים הסעת אבנרי: הצעת בכנסת הייתי לא .
אם שגם בטוח אני אחרות. בדרכים וגם בעיתון, מקריאה זוכר אני אבל הקודמת.
והיא יום יבוא מסדר־היום, תוסר זו הצעה אבנרי, חבר־הכנסח חברי, הציע שבזמנו
תתקבל. צה״ל. חיילי לכל חינם הסעה להבטיח

רי שר־הבטחון, מגן אז זה שהיה זוכר ואני ״י או בנ הבאות! הבחירות ערב :א
הן שלום רי־ כושר ובאותר שקם, דינשטיין, צבי בחי של מההגיון חוץ כי :כ
חברתי. הגיון ויש חיים הגיון יש רות, מסדר־היום. ההצעה את להסיר הציע רי

שלנו, המוראל תלוי בו החברתי, וההגיון האח־ הבחירות וערב שנים, כמה עברו
הזאת. ההצעה קבלת שיחייב כזה הוא של מעקרונות הרבה הכנסת קיבלה רונות

 מניין נרשם דרישתנו, לפי הכית. סיעות ל כ על־ידי מסדר״היום הוסרה ההצעה
״ייי׳י1 חברי-הינסיי 19 כל :נגד סיעתנו. ח,ברי 2 :בעד בפרוטוקול. הקולות


