
המטוס על האמת לגיל[■
 את מבית׳ הקיטרוג את גם ...נדחה :בגין מגחם

התח איזו אצלנו יש עדיין כי המוכיח האומלל הקיסרוג
 מצפוני יותר יהיה מי מוסרי, סנוביזם מתוך מוסרית, רות

מוסרי. יותר יהיה מי העולם, בעיני
רי: אורי בנ עצמנו? כלפי מצפוניים נהיה אולי א

 יגיע אבנרי, חבר־הכנסת ישעיה,!: ישראל היו״ד
זמנך.

 סנטימנטים לי יש אבנרי, חבר־הכנסת :בגין ,מנחם
קרבי. חייל כאל אליך,

 לך נתתי הימים ששת מילחמת שלפני זוכר אתה
 מול עמנו של המוראל על לשימור צריך עכשיו עצה:

 מתוך אותה. קיבלת ומתקרבת. הבאה האוייב, התקפת
 עם היום. גם אותה קבל :לך אומר אני סנטימנטים

 — ישראל צבא ישראל, מדינת היהודי, העם ישראל,
ואנטי אנטי״ישואלית התקפה בפני היום עומדים כולם

 כזב. עלילות עלינו מעלילים פרועה. הסתה בפני שמית,
 לא יכול אתה עצתי, זו יחד. לעמוד צריך כאלה בימים
אותה. לקבל

רי אורי נגדנו.״ כולו ״העולם :אכנ
 דעת־ בעולם יש זה. את אמרתי לא :,בגין מנחם

תפעל. יעוד והיא האמת את כבר היודעת נאורה, קהל
 בין־לאומית... דעדת־חקירה להקמת תביעה ...הושמעה

 כמובן, היא, הזאת. התביעה את סיג ללא לדחות צריך
 וכפי ישראל... מדינת של הריבוניות בזכויות פוגעת גם

 מדינה, בשום בין־לאומית ועדת־חקירד, שום הוקמה שלא
הושמעה בעקבותיו אם וגם מכוון היה הטבח אם גם

 בין־לאומית ועדת־חקירה שום תתקבל לא כן צהלה,
הריבו ישראל מדינת של בסמכותה היא חקירה וכל כאן,
 המימי את להסתיר. דבר שום פה אין כמובן לבדה. נית

 הנוגעים הגורמים של לרשותם להעמיד נוכל צאים
זה. בעניין

 ועדת־חקירה מציע לא אתה מדוע :אבנרי אורי
רימלט? ד״ר חברך שהציע כפי ממלכתית

כלל. בגין ענה לא כך על

לחקור״ מה .יא■!
 חיים היה ,המערך של הראשי הדוגר הבא, הנואם

 לתרץ נדיר כישרון לו שיש מנוסה, פרקליט — צדוק
היגיון. בנימוקי ותמיד יהיה, אשר יהיה שרץ, כל

 על״ידי שנקלטו ח״עובדות״ כל את הביא תפעם גם
ומשכנעת. סבירה ברשימה הרישמית, התעמולה
ועדת־חקירה, דורש לא אתה מדוע :אבנרי אורי

? חמור בספק שכולן האלה, ה״עובדות״ את לאמת כדי
לרגע, שתק הוא הפרובוקציה. אחרי נגרר לא צדוק

 זו פשוטה לשאלה דבר. קרה לא כאילו המשיך ואז
להשיב. מה המזהיר לפרקליט היה לא

 באופן ועדת־חקירה ממנים מדוע :אמרי אורי
 הוראות על־פי באוויר, אזרחית תאונה כל אחרי אוטומטי,

 זאת בכל זה ? מזסמכת חקירה אין כאן ומדוע החוק,
והביטחון. החוץ ועדת ראש יושב־ אדוני תשובה, מחייב

 אני חברי־הכנסת, ג ישעיהו ישראל היז״ר
מהפרעות. להימנע מבקש

 אני נכבדים, חברי־כנסת :נדי3א ׳אירי
התרגשותכם. את מבין

 אלי- חבר־הכנסת :ישעיהו ישראל היו״ר
 וילנר, חבר־הכנסת על־יד יושב שאתה מכיוון עד,

אותו? לשכנע מקווה אתה
ההת חברי־הכנסת, רבותי :אכנרי אורי

מת היינו לולא מאד רע זה היה מובנת. רגשות
כזה. ביום רגשים

 כאן, יש :ביותר המתונה בצורה ואומר חוזר אני
 לא — אדם שכל יסודיות, עובדתיות סתירות לפחות,

-----------הדיוט כל — טייס כל רק
מתוסבך. כל :הראל איפר

מרי אורי  עיניו, שתי את עוצם שאינו מי ...כל :א
 סתירות שיש יראה לשמוע, ולא לראות שלא בכוונה

העוב ובין הצרפתי הטייס של סליל־ההקלטה בין יסודיות
 שר־ של הראשונה במסיבת־העיתונאים שנמסרו דות

 שהוריד לנחות, התכונן שהטייס להיות יכול לא הביטחון.
בסליל־הד,קל ישתקף לא ושזה המטוס, של הגלגלים את
ייתכן. לא זה טה.

 בסליל. ישנו זה דיין: הכיטחון!משה שר
 צליל יש הגלגלים, את מוריד מסוס1ו כאשר
 הצליל מומחה. אינני אני מומחים, דעת לפי מיוחד.

הוקלט. הזה המיוחד
 לא זה כך. על שמח אני :אכנרי אורי

 חייב היית האלה הדברים את הזה. היום עד נאמר
 למסור במקום הדוכן, על בעומדך היום לאמור
* שמסרת. כפי סתמית הודעה
 הווילונות עד הסיפור לגבי תמיהה נשארת

 סימניוהאזהרה לגכי תמיהה נשארת הסגורים.
 תמיהה נשארת והלא־מוסכמים. המוסכמים

 ה״פנטום״ מטוסי של המדוייקת הזווית לגבי
הדובי. למטוס כיחס

וראית שם היית אתה :סנהדראי טובה ̂ ן ן

ב הפרוטוקול מן שנמחק קטע יש (כאן
היו״ר.) פקודת

 חבר- את לשאול רוצה אני :אוליעד נסים
 אמר קומפלימנטים, כאן נתן הוא אבנרי, הכנסת

 חברו הוא שהרמטכ״ל אמר הזדעזעו, ׳שהטייסים
 כל עם מתיישב זה איך — הגון איש והוא הטוב |

תשובה. לתת חייב הוא ? האלה החשדות
די ׳אורי תשובה. לך אתן אני :אפנ

 הסליל לפי דיין. של אנפיינית חצי־אמת זאת היתה *
 והתכונן הגלגלים את הוריד הלובי שהמטוס מתברר
י לנחיתה נ פ  הישראליים, המטוסים את גילה שהוא ל

 בראותו ישראלי. בשטח נמצא שהוא כלל שידע ומבלי
 הצרפתי הטייס חשב בביר־גפגפה, שדה־התעופה את

 העלה בטעותו, בהבחינו קאהיר. של נמל־התעופה שזהו
שוב. הגלגלים את

 אנשים וכמה שכמה מחריד, אסון פה קרה
 היו אלה אנשים לו. שותפים בו, קשורים היו

 מזועזעים ספק, כלי המעשה, אחרי מזועזעים
 למעשה. שותפים היו שהם מפני מאיתנו, יותק
 לא מזועזעים. שהיו כד על אותם מכבד אני

מזועזעים. היו אילמלא אותם מכבד הייתי
 אמת? אומרים הס האם תמיר: שמואל

עובדות. השתבשו בהתרגשות אפנדי: אורי
 לו הנראות נקודות מבליט אחד שכל הוא טבעי

 זה אנושי, זה קיבל. שהוא החלטה כמצדיקות
 מחקירה המדינה את פוטר אינו זה אבל טבעי.

ומוסמכת. אחראית

ועדה? גונתה רא מדוע
בין־לאומית. חקירה ועדת בדבר ד,רעיון את דוחה אני

 כל לרשות מידע״ ״העמדת על הדיבורים את דוחה אני
 חבר־ ריק, דיבור זהו כביכול. מוסמכים, אנשים מיני

חזן. הכנסת

 חסרים יסודיים. מיסמכים עדיין חסרים
 נרשם בהם שלנו, המטוסים שד סלילי־ההקלטה

 בדי עדיהם. הממונים וכין ביניהם הדו-שיח
קרה. מה לדעת בכלל אי־אפשר אדה מיסמכים

נו&פת: שאלד, שואל הייתי אותך הראל, חבר״הכנסת
 נמצא דקות וחצי שלוש־עשרר, שבמשך להיות יכול איך

 שומעים איננו ואנחנו שלנו, האווירי בתחום זר מטוס
 בוודאי אתה בעיני. מאוד מוזר זה שלו? השיחות את

ממני. יותר בזה מבין
ממלכתית חקירה מינוי מציע איני היושב־ראש, אדוני

מידע די לי כשאין כלשהי, האשמה להעלות כדי לא —
-------------לכך

ל צריך היית האלה במלים :אליער נסים
 א־פריורי להביע כדי ...ולא :אכגרי .אוריפתוח.

למישהו. אי־אמון
 ועל שר־המישפטים, על תמה שאני לומר מוכרח אני

מאליו מובן דבר תפסו שלא לממשלה, הבכירים היועצים
 של הראשונה ההודעה כזה, דבר קורה שכאשר —

להיות: צריכה היתד, הממשלה
 לנשיא ופונה שקרה, מה על מצטערת ישראל ממשלת

ממלכ ועדת־חקירה למנות בבקשה העליון בית־המשפט
 ולעיני הציבור לעיני פומבית, חקירה שתערוך תית,

העולם.
 על המוסמכות המסקנות את תסיק החקירה ועדת

המוסמך. המידע כל סמך
 המסקנות, מן המתבקשים בצעדים תנקוט הממשלה

 בחקירה יימצא אשר אדם כל כלפי אישיות מסקנות ותסיק
כיאות. שלא שנהג

החשדות, שבל תוכיח הזאת החקירה אם
וכעו כארץ ששמענו השאלות, וכל הספקות בל

חו הדבר ישא אז כי כלתי-מכוססים, היו לם,
או וישכנע מישפטי, מוסד של מוסמכת תמת
העולם. את ישכנע תנו,

 תמכו רימלט ׳וחבר־הכנסת בגין שחבר־הכנסת שמעתי
 נתקבל. לא זה שרעיון לי צר הראשון. ברגע זה ברעיון
 למדינה עצום נזק גרם כבר הדבר מובן. אינו הזה הדבר

יותר. עוד יגדל לא זה שנזק והלוואי

ן והרמטכ״ל שר־הביטחון

ת .מרדכי ר ו מ לחקור. מה אין :כ
0 אתם מדוע ברור, כל־כך הכל אס :אכנרי אורי •

^ ? מחקירה פוחדים

6 לנו!״ ■יחש□ ״לכבוד

 בתיאטרון- ״יוגה״ של תקן על היושב כרמל, משה
 עי- כל את ותקף בגין אחרי הלך המערך, של הבובות

 הישראלית בפעולה ספק להטיל שהעזו על העולם, תוני
ולגגותה.
בצ עצמו את ישאל בישראל ...אדם :כרמל משה

 שנשפך בעת והעיתונאים העיתונים כל היו היכן דק,
לא בדרך בשמיים בירושלים, במינכן, בלוד, יהודי דם

רץ?
 שלא בעולם אחד עיתון היה האס :אכנרי ,אורי

 המאזוכיסטית באורגיה משתתף אתה מה זאת? גינה
 רצח את גינה שלא בעולם אחד עיתון הייה לא !הזאת
לוד! ורצח מינכן

וושינג את תיקח העיתונים, את תיקח : כרמל משה
 לוד רצח אחרי שס נאמר מה השוואה, ותעשה פוסט טון

בסיני. שקרה מה אחרי נאמר ומה מינכן, רצח ואחרי
תוב את במיוחד לנו מחמיא זה אין ...חברי־הכנסת,

הערבים. מן תובעים שלא את מאיתנו עים
לנו. ייחשב לכבוד :אכנדי אורי
 מחמיא זה אין אבל לנו, ייחשב לכבוד : כרמל משה

לנו.
 מאוד מחמיא זה מאוד, מחמיא זה :אפנדי אורי
תרבותית. התנהגות מאתנו שתובעים

 לקיים לא מבקש אני :ישעיהו ישראל היו״ר
דו־שיח.

רדיו שומע לא אתה
 מה — בעיקר לנגוע רצה לא הנואמים מן אחד אף

 כחוק. ממלכתית חקירה אין ומדוע למה, בעצם, קרח
הנו מן חלק שמו זה, מעיקר הדעת את להסיח כדי

 0 השני החלק האנטי־שמי. העולם על הדגש את אמים
̂  הטייס את להשמיץ זאת, תחת תשתדל, הנואמים של

 מ פרוש: מנחם הדתי, המוסר בעל היה לאלה אופייני המת.
 8 מדר, שגיאה שגד, הלובי ...הטייס פרוש: .מנחם

 ״ נתברר כזה. במצב המינימאליים השיקולים את שקל שלא
 סילון, במטוסי טיסה רשיון בלי לגמרי טס זה טייס כי

 ;י הוא שהטייס ההנחה את יותר עוד מחזקת זו ועובדה
שגה. אשר

רי אורי  בזה אין שומע,רדיו. לא אתה אולי :אכנ
§1 אומר. שאתה הדברים יתר בכל כמו אמת, של שחץ

* היחידה״ ״האופוזיציה
̂  הוא מה על מושג לו היה לא פשוט הגיב. לא פרוש

0 עליו. לכעוס טעם היה לא מדבר.
 4 האוזנר, גדעון על לכעוס צורך היה זאת לעומת

 9 הוא מדופלם. ואיש״מוסר ליברלי של באיצטלה המתעטף
 0 והצ־ הגבוהים, הלאומניים בטונים בגין במנחם התחרה

̂  היה לדעתו, סייג. ללא הממשלה קו את כמובן, דיק,
 0 בהריגת ולהסתכן היוצא המטוס על באש לפתוח צורך

חפים־מפשע. אורחים
ר גדעון חנ א  0 להניח? היד, צריך זד, כל את ...האם :ה

 ^ מטוס כי להניח הביטחון על לממונים היד, שמותר או
 0 אזרחי טייס שכל נחיתה הוראות לבצע המסרב זה לובי
̂  לברר יש וכי ביותר חשוד הוא נסיבות באותן חייב היה
 א ? מביקורת לחמוק מנסה הוא ומדוע עושה הוא מה

רי אורי  0 כאלה, דברים שהיו לכך ההוכחה מהי :אכנ
̂  ה־ הקופסה ? ההיפך את מוכיחה השחורה הקופסה כאשר

 0 בקשה שום סימן, שוס ראה לא שהטייס מוכיחה שחורה
̂  על לחזור טעם מה סופית. מוחלטת, הוכחה זו לרדת.
 ן ונתבדו? השחורה, הקופסה את שגילו לפני שנאמרו דברים

̂  של הצרפתי הטייס סבר אס אפילו :.האוזנר גדעון
 0 הנות־ הם מצריים מטוסי־קרב כי בטעות הלובי המטוס

̂  להישמע היה צריך לא לאלה כלום נחיתה, הוראת לו נים
^ להתעלם? היה צריך מזה נסיבות? באותן

רי: אורי  0 אשר שעד מוכיחה השחורה הקופסה אכג
 א מצוי לא לרדת, מימן שום ראה לא הטייס האש, נפתחה

0 התייחסות. מחייבת זו עובדה ישראלי. ולא
 א קראנו כולנו אבנרי, חבר־הכנסת :האזזגר: גדעדן

העדויות. את שמענו כולנו הסליל, השמעת את
״ בפומבי, שנשמע והסליל שלנו, הטייסים ...עדויות

״ )34 בעמוד (המשך




