
ק פי כי תו  חבר־ אל תדבר היא כר לא : מו
.׳הכנסת

ר ל טובי, חבר־הכנסת : רוזן שלמה היו״
 על מקפיד פנים כל על אני מפריעים. לא דבריך

לך. נעימים שלא דברים גם לשאת צריך אתה כך.
* כי תופי זה. נגד מוחה אני נשתוק. לא : מו

 היושב- אדוני פנים, כל על :א-נרי ר א!
 לקרוא ומותר רוסיה, לא שכאן חושב אני ראש,

קדוש. לא זה לראש־הממשלה. גם קריאת־ביניים
ס שמואל קוני בעצ מותר. ברוסיה גס :מי

קריאות־ביניים. שם קראתי מי

 פרקליטי של שכר־הטירחה על בוויכוח היום, למחרת
 ותוך שפירא, י״ש של המאזן את ערכתי ועדת־ויתקון,

 שלנו, מתקדמות ליוזמות התנגד שלא הזכרתי כך כדי
מלאכותיות. הפלות על הטוטאלי האיסור ביטול כגון

 לא שונות בהעוויות־פנים הנאום את שליוותה גולדה,
להתאפק: כאן עלה

העו של הבחירות מצע זהו ז מאיר גולדה
!הבאות לבחירות הזה לם

 האם ראש־הממשלה, גברתי ז אמרי אורי
הפלות, האוסר האנאכרוניסטי, שהחוק סבורה את
 עומדת גבירתי, שאת, במדינה מקום לו יש

 היחידות המדינות משלוש באחת דווקא בראשה?
! ? נשים עומדות שבראשן בעולם

הגיבה. לא כד על

המיפלצת
הגיבעה עד

ת פעם ח כה אני כי השבוע הרגשתי א ח זו מ ב ס ח  ב
ת סת כל של כללי ם חברי״הכנ אי צ מ ה באולם. הנ ה ז  הי
ירושלים. נוף על דיברתי כאשר

ש מזה ר אני שנים חמ שא חוז ח. לנו ה ז ל חי ה ת  ז
ן שלי, פרטי לשיגעון נחשב ה א ה לאחרונ מ ד ם נ  שח״כי
לדעתי. הצטרפו רבים

ם שניים ה ם — מ ה ל כץ אבר ח״  לוין ושלום מג
ם העלו מהמערך, היו ת לסדר־ ״. מלון פרשת א ט א היי  ״

ם כדרכו, ענה, שר״הפנים או טי נ ס מלי ר מי, פו ת ע ס  והצי
ת להעביר עדה. העניין א לוו

מי קפצתי קו מ שאתי מ ם ונ או תר נ ל  של (במיסגרת מאו
ת ק מ ת הנ עו מנ  מכן, לאחר זכינו, שבגללו מהצבעה) הי

ת של לשפע או מ ח ח מ מ הסכ ת״ ע הב :ו
 הנושא להעברת להתנגד יכול איני : אמרי אורי

 הצעתו בעד להצביע יכולתי לא אך בה. חבר שאני לוועדה
 ולכל דיבורו, לסיגנון מתנגד שאני כיוון שר־הפנים, של

תשובתו. בדברי שאמר מילה
השרים יידעו־נא שר־הפנים, יידע-נא

 שאינו איש זה ככית שאין * ״הקלקליים"
הגב עד להקים שרוצים המיפדצת את מתעב

הלבנה. עה
 אם ״רגישות״. ועל ״טמפרמנט״ על השר יתלונן אל

 בבית יעורר ימה ורגישות, טמפרמנט יתעורר לא ירושלים
י וטמפרמנט רגישות זה

ירו אוחדה בדיוק ♦מים חמש לפני היום
לדו בכייה יום ליהפן* יכול זה יום שלים.

ירושלים. לרצח יגרום ירושלים איחוד אם רות,
 ״השחתת על כאן שדובר כך על מתמרמר השר כבוד

ירושלים״. נוף
 לראות יכלו הכנסת ׳חברי וכל הלוואי הנוף? השחתת

ה בידי, מחזיק שאני בפרוספקט המופיעה התמונה את
 כאן יש הוטל״. הייאט ריג׳נט ״ז׳רוסלם של פרוספקט

הזאת. המיפלצת מצויירת ובו ירושלים, של צילום־אוויר
 תהיה היא ירושלים. כל על משקיפה היא

הפ ד׳ רדינג שארוכת כשם ירושלים, לסמל
 לתל־ מעל היום טוסו תל־אכיב. לסמל כה

וסביבתה. ארוכה ף רואים אתם מה אביב,
מת שאנחנו •כך על התמרמר השר היושב־ראש, אדוני

 חוק פי על הפועלת המחוזית הוועדה בפעולת ערבים
ססטוטורית. ועדה

— השר כבוד עם משותף מוצא לי יש
הגר הגישה את פוסל אני :לו לומר מותר ולי

עו מה חשוב שלא השר, כבוד הזאת, מנית
 להרוס מותר החוק. לפי שזה זמן כל שים,

 ירושלים, את להשחית מותר ירושלים, את
 כל שתתמלאנה החוק, לפי יהיה שזה העיקר

 יטתהיה יישמרו, חוקי־העזר שכל התקנות,
ועדה. שד חתימה
 אנשים אם !לפקחים עוורים להפוך יוכל לא חוק שום
 כאשר רואה ילד שכל מה ליראות ולא בוועדה לשבת יכולים

 אינה הוועדה אם הזה, בציור הזאת, בתכנית מסתכל הוא
 הזאת, הסטטוטורית לוועדה ואבוי אוי אז — רואה

בכלל. ולסטטוטים
 ברור יהיה לוועדה, זה עניין יגיע שכאשר מקווה אני

 אלא הזאת, למזימה דק ׳מתנגד אינו כולו, הזה שהבית לכל
 למימון כסף לתת שמתכונן מי וכל הזאת. המזימה את מתעב

 שלא מפני כספו, את מסכן שהוא יידע הזאת, המיפלצת
המיפלצת. הקמת את נאפשר

 כבוד באלוהים, כמון• מאמין הייתי אילו
ש הוא אלוהים אצכע :אומר הייתי השר,

 הפרוספקט על מתנוסס שמה אשד ההכרה,
 מה לה קרה — ״פאן־לון״ חכרת — הזה

לה! שקרה

 את שאישרה הכלכליים״, השרים ל״וועדת הכוונה *
המלון. הקמת

ד

- אבל רבים. אבות יש יצחון

ן ו ל ש ב א ה ו ! ה ם תו •
עתנו דברי להלן ראש־ הודעת על בדיון סי

שלה מ לוד. בצמל־התעופה הרצח על המ
 אנקות־הכאב באוזנינו מהדהדות עוד אכנרי: אורי

 תמו־ עינינו לנגד עומדות עוד והגוססים. הפצועים של
 שלוליות־הדם, של המרוטשות, הגוויות של נות־הזוועה

קטועת־הרגליים. הדיילת של
 במאי 30כ־ לוד בנמד-התעופה שקרה מה

שתצ כעולם מטרה אין פשע־מדחמה. הוא
 שעולז מי זה, פשע שמהדל מי כזה. פשע דיק

 המתכוססים והילדים הנשים למראה וצוהל
מוסרית. התנוונות שד כתהום שקוע — כדמם

העונ״ם לנוחות־השלום קריאה
תכלית. לו אין — זה פשע

 את יערער כזה מיפלצתי מעשה כי יאמין מטורף רק
 הגשמת את במילימטר אף ויקדם מדינת־ישראל, של קיומה

מדינתנו. חיסול — שהיא הפדאיון, אירגוני של המטרה
 היה ישראל. עם נגד פשע רק זה היח לא

הפלסטיני. העם נגד פשע גם זה
 שמעשי- לדעת כדי היום, זה לוויכוח להקשיב היד, די
 ומגבירים העמים, שני בין התהום את מרחיבים זוועה

 אותם החזית. עברי משני השלום אוייבי של כוחם את
 את להטביע השואפים הלאומי, קיומנו זכות את השוללים
 השוללים ידי את בהכרח מחזקים — בנחלי־דם מדינתנו

הפלסטיני. העם של הלאומי קיומו זכות את
 הפלסטיני העם סוכל דורות שני מזה

המתיימ של המטורפים מעשיהם מתוצאות
 אש. ומכעירי דם שופכי שיד כשמו, דדכר רים
שלנו. הלאומית הטרגדיה ממקורות אחד זה

 בעולם והמתקדמים המפוכחים של שעתם הגיעה
ה מעשי־הטרוף. נגד מלא בפה קולם את להרים הערבי

 לבנוני עתון עורך יבורך. כך ועל זאת, עשה חוסיין מלך
בכך. די לא אך לבו. לאומץ הכבוד וכל זאת, עשה

 דמים כשפיכות המואס לכד קוראים אנו
כ כלבנון, במצריים, — לשלום השואף ובל

הפלס כאומה כל וקודם האחרות, ערב ארצות
ומצדיקיו. הפשע מתכנני את להוקיע - טינית

אוום ודם אדום דגו

 :חפר חיים המשורר דנו שהזכיר כפי אכן,
 יתום.״ הוא הכישלון רכים, אכות יש ״לניצחון

 מערד של הכישלון מן יותר מיותם יתום ואין
האחרון. השלישי כיום הישראלי הביטחון

ד״ן לית ונעיקו וין, ויה
 חלק לעצמו תבע לא מי — סבנה מטוס שוחרר כאשר
 באור להשתזף ולהתברך, לברך בא לא מי בהצלחה?
הטלוויזיה? של המנורות
 כאשר אחי-גיכורי-התהילה היו היכן אך

 השרים ץ כית־הנתיכות ריצפת את הדם כיסה
 העבודה את והשאירו להסתלק, ומיהרו כאו

לפקידים. השחורה
 של טבעה הוא הטבע — טבע אסון פה היה אם

 שאיש ההגיוני, המיבנה וחסרת האירגון חסרת הממשלה,
שלם. לנושא אחראי אינו בה

 אחראי אינו איש כשטוכ, אחראים כולם
כשרע.
:לדעת רוצה כולו והעם לדעת רוצה אני
 בית-חנתיכות לביטחון האחראי היה מי
שר־הכיטחון, האחרון? השלישי ביום כדוד,

בבית־הנתיבות משמר־הגבול
 יפא־ היו המבצעים פלסטינים. ערביו היו המתכננים

העולמית. המהפכה בשם לדבר המתיימרים נים,
 למהפכנים ואוי דרכה, שזו למהפכה אוי

מגו ידיהם אך האדום, הדגל רוממות יטכפיהס
מפשע. חפים בני-אנוש שד האדום כדם אלות

 לקבוצות־ שייכים הרימונים ומטילי הפצצות זורקי
 הגדול המחנה עם דבר להן שאין המטורפות, השוליים
החדש״. ״השמאל הקרוי והחיובי

 מחנה לזהות יחד גם ואיוולת עוול זה יהיה
 שוחרי הסטודנטים אלפי מאות עד זה, גדול

הצעי האינטליגנציה ומיטב והשלום, הקידמה
קטנ אנרכיסטיים פלגים עם העולמית, רה

 וחסרי־אחריות. חסרי־דרך טנים,
!הטון נותנים הקיצוניים אבל : שוכל זלמן ן ■

 הימין את להאשים שאין כשם אכנרי: אורי
היטלר של המיפלצתייס במעשי־הטווף העולמי | 9 עם העולמי השמאל את לזהות אין כן ושותפיו, ; 1 האלה. המטורפים 1 8

 בבית גם ימניים, קנאים של אחריות חסרי דיבורים
 מדינית בעייה וייצרו המדורה, על שמן שופכים אך הזה,

אותה. למנוע שיש ובטחונית,
 אל העולמי החדש השמאל את לדחוף תחת

 יש אירגוני-הפדאיון, לזרועות למיתרס, מעבר
וארץ. עיר קמפוס, ככל נפשו על להיאבק

ומ חרוץ כשלון נחל רק לא הישראלי משרד־החוץ
 ולחב־ לנו שיטתי באופן הפריע גם אלא זו, בחזית סוכן

 אך לאות. ללא זה במאבק שנים מזה העומדים רינו;
 החדש, השמאל של וגדל גדול בחלק נשמעים דברינו
זכו ואת ישראל קיום את יבטיח אשר בשלום הרוצה

הפלסטיני. העם של הצודקות הלאומיות יותיו
 רכות למגמות אהדה כדיכו הרוחש כאדם

 מעד קורא אני העולמי, הרדיקלי המחנה של
 ברחבי והצדק השלום שוחרי דאהי זו כמה

המטו השוליים קבוצות את הוקיעו :העולם
 המטיף אירגון כל עם קשר כל נתקו רפות!

 הפנו הערכי! והעולם ישראל כין למילחמה
 העם שד הלאומית לזכות המתנכר לכל עורף

פלסטין! ועם הישראלי
הפשע. בגינוי להסתפק יכול אינני ראש, היושב אדוני

 תפקידי ישראל, של הנבחרים כית כחבר
ממשלתנו. מעשי את לבדוק הוא

ב מקום בכל לסדרי-הבטחון האחריות רובצת עליה
 מעצם לפורענות המועד במקום וראשונה ובראש מדינה,

לוד. התעופה נמל — טיבו
טבע״. ״אסון היה הטבח כי הרמטכ״ל אמר אתמול

 ״אם :דן אורי העיתונאי שאמר כפי ? טבע ? אסון
אדם?״ ידי מעשה זה מה טבע, אסון זהו

 שהיה שר־התחכורה, הנה? לבוא טרח שלא
 הנמל? מנהל שאיננו? שר-המישטרה, והלד?
הבי שירות ? המישטרה ? הגבול מישמר
״שירות־שלום״? של הדיילות אודי או טחון?
 מהצורך דעתנו את האוייב פשעי על הזעם יסיח אל
למח האחריות של וחסרת־רחמים נוקבת נמרצת, בחקירה

 ממנה תובע ואני ראש־הממשלה, של תפקידה זהו דל.
היום. כך על ברורה תשובה

 לשירותי־הביטחון ידוע שהיה אתמול אמר הרמטכ״ל
הפדאיון. אירגוני לשרות התגייסו יפאנים כי

סי אידו זו? מידיעה הוסקו מסקנות אידו
ננקטו? כיטחון דורי

 למישרד־החוץ ניגש בפרים ישראל שגריר כי נמסר
 הבטחון אמצעי את להגביר ודרש המעשה, לפני הצרפתי,

אייר־פראנס. חברת של
תקי אינם כה הביטחון שסידרי ידעו אם

 לכית-הנתי■ להיכנס לנוסעיה נתנו איד נים,
מראש? כאן מיטענם בדיקת ללא כות,

 מבלי לנמל, להיכנס זרים להמוני ניתן בכלל איך
 האולם, הושאר איך מיטענם? את לבדוק ומבלי לבודקם
מיני שמירה בלי כולה, במדינה ביותר המסוכן המקום

 לקראת לפחות זה מחריד מחדל תוקן לא מדוע מאלית?
ביוני? החמישי היום, של ההיסטורי התאריך

 יקום לא האמנם ? אחראי איש אין האמנם
 ואבירי הטלוויזיה גיבורי מכל אחד, שר אף

 אשם, אני אחראי, ״אני ויודה: הפירסומת,
נכשלתי?״ אני

 מומחי- של ועדת־חקירה בהקמת צורך שיש סבור אני
אישיות. מסקנות ולהסיק האחריות את לקבוע כדי בטחון,

 דין לית של זה כמצב להמשיך ייתכן לא
דיין. לית זה, כמיקרה ובמיוחד, — דיין ולית

האוויו לצוותות הננוד נר
 העומדים את נם על מעלה אני היושב־ראש, אדוני

 והדיילות, הטייסים את אלה, קשים בימים התעופה בחזית
זה. מאבק על המופקדים והקרקע, האוויר צוותות כל את

 ליום ולוא ישראל, את לנתק שניתן מישהו סבור אם
יהיה. לא שהדבר כולנו לו נוכיח — העולם מן אחד,

 כאשר לנו הצפויים הזוועה מעשי יהיו
 השלום וקול ויישכח, יחלוף הטירוף קול :יהיו

 הזוועה, אימי מול איתנים נעמוד ויגכר. יעדה
 לבעיית צודק פתרון ונמצא כמבצעים, נילחם

 פירות־כאושים המצמיחה הפלסטיני, העם
אלה!
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