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)31 מעמוד (המשך
 גם אמנם ניתן שנתרחש. למה ראיות הן

 לא אופן בשום שלנו, ועדת־חקירה למנות
 שיש משום לא בינלאומית, חקירה ועדת

 ששר- הדברים במהימנות כלשהו ספק לנו
ו חיל־האוויר מפקד הרמטכ״ל, הביטחון,
השמיעו. בחיל־האוויר מפקדים

הדב בדיוק לפקפק סיבה של שמץ אין
 את ולסכם לקבץ היתה יכולה הוועדה רים.

 בדרך ללכת החליטה הממשלה המימצאים.
אחרת.

 לא שלך השר למה ז אבנרי אורי
להצבעה? זאת העמיד ולא זאת דרש

ה את העמידה היא : האוזנר גדעץ
 ועדת־חקידה בפני מביאה שהיתה עובדות

העמי היא — אחרות עובדות לה ואין —
 של לידיעתו שלה החלטתה לפי אותן דה
 להסתיר. מה לנו אין כי מוסמך. גורם כל
 עיתונאים בפני לתחקיר הטייסים הצגת גם

 תקדים, ללא מעשה היתה צמאי־חדשות
להסתיר. מה לנו שאין מפני

 לנו מראים אין מדוע נ אכנרי אורי
ב שנעשו אלה טייסים של ההקלטות את

? הפעולה שעת
 חבר־הכנ־ ישעיהו: ישראל היו״ר

ה •כל את שתלווה אי־אפשר אבנרי, סת
מדוע.״ מדוע, ב״מדוע, דיון

 האופוזיציה אני לצערי :אכגרי אורי
-------הזאת במקהלה בבית, היום היחידה

חבר־הכנ־ ישעיהו: ישראל היו״ר
 באופן תדבר — תורד כשיגיע אבנרי, סת

 יצעקו וכולם לדוכן תעלה אתה אס מסודר.
 להוציא תוכל לא — מדוע״ ״מדוע, לך

מהפה. הגה
מקובל. די זה אבנרי: אורי

 שאלתי אני ? שאלות מפני הפחד מה
 מפניהן. פחד יש מדוע ענייניות, שאלות

----------:סורקים מרדכי
 מדינות מכיר אינני :האוזנר גדעון

 לרשות פעולה מבצעי מעמידות שהיו רבות
 שעשה כפי שתי־וערב, לחקירת עיתונאים

 חרף להסתיר. מה לו שאין מפני צה״ל.
אבנדי... חבר־הכנסת צעקותיך, כל

אי מסיבת־עיתונאים :אכנרי אורי
לע מוסמכת לוועדת־חקירה תן חקירה. נה

יסודית. חקירה רוך
 העם של ...אמונו :האוזגר גדעון

תמיד. שהיה כפי ולמפקדיו, לצבאו נתון
חבר־הכנ־ ישעיהו: ישראל היו״ר

תפריע. אל הפרעה. כבר זוהי אבנרי, סת
 מה על שלנו לזעזוע :האוזגר גדעץ

ש תגובות כמה על זעזוע מצטרף שקרה,
ב אותנו המאשימים יש בעולם. שמענו

אדם. בחיי התחשבות חוסר
 ובין בינך ההבדל מה :אכנרי אורי

בגין?

עלילה!״ ״ואת
 של היה ביותר המזעזע הנאום אגל
ב לוחם־שלום מפ״ם, מנהיג חזן. יעקוב
 בגין על עלה (מיל.), וסוציאליסט דימוס

:המעשה בהצדקת
: יעקב ן ז  בכל המצוייד האווירון, ח

סי אווירון של המשוכללים הניווט אמצעי
 מתקבלת בלתי טעות בדרכו טועה לוני׳

 כאילו גלגליו את מוריד הוא הדעת... על
שוב... אותם ומעלה לנחיתה, מתכוון הוא

 שזה הוכח כבר הרי :אכנרי אורי
 הוכח כבר הרי חזן. חבר־הכנסת נכון, לא

!נכון לא שזה
 חבר־הכד ישעיהו: ישראל היו״ר

 יותר לסדר. אותך אני,קורא אבנרי, סת
לזה. להסכים אוכל לא

 לקרוא אסור מדוע :אכנרי אודי
 מכל שונה הזה הדיון מה ? קריאות־ביניים

7 אחר דיון
מפ אתה ישעיהו: ישראל היו״ר

 קריאת־בי־ קריאות־בינייס. אינן אלה ריע.
נאומים. לא אבל שתיים, אחת, ניים

רושם יוצר כך ועל־ידי :חזן יעקב

קרקע.

ו $ 5 ג ץ ב ש ח
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור פעולות של
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 אווירונינו, על להערים רק מתכוון שהוא
לתעלה. להגיע ובילבד אווירוני־הקרב,

ב פאן מצדיק חזן :אחרות במלים
 שהיו אורחי, מטוס על אש פתיחת החלט

ב מפני לא חשדות, נגדו ר ק ת ה לא ש
ת שניטה מפני אלא רץ, א צ  ממנה. ל
נורא. דבר זה חזן, מפי

 של ההחלטה להצדקת חזן עבר מכאן
 ועדת־חקירה. למנות שלא הממשלה

:אולם
 שה־ לכך לדאוג עלינו :חזן יעקב

ל עלינו באמת. קרה מה יידעו ידידים
 ציבורי־מדיני גוף כל של לרשותו העמיד
 אדי־ בידינו. אשר החומר כל את מוסמך

 כל לי אין כלום. מכך ילמדו לא בינו
 אשליות כל לי אין הרב, לצערי אשליות.

 אינו כי אם אבנרי, חבר־הכנסת לגבי גם
ישראל. מדינת של אדיב

 דו־ אינה מפ״ס מדוע :אבנרי אורי
ידידינו? למען ועדת־חקירה, רשת

 לדבר רוצה אני עכשיו :חץ יעקס
זה. על

 כלפי לא גם אשליות, כל לי אין כאמור,
 שוחרי ידידינו אבל אבנרי, חבר־הכנסת

ה מהי ילמדו בלתי־משוחדים, וצדק, אמת
תעמיק. בנו ואמונתם אמת

 הקריאות־הביניים על עונה אני ...עכשיו
 טוען שהוא מה אבנרי. חבר־הכנסת של
 קריאוודהביניים מכל שבוקע ומר, הזמן, כל

הג בצבא ומהותי יסודי אי־אמון זה שלו,
 ובמפקדיו. לישראל נה

עלילה. זאת :אכנרי אורי
 זאת שמעתי האמת. זאת :חץ יעקב

 פעם עשרים לי תאמר אם יעזור ולא כאן,
 שלך, קריאות״הביניים כל עלילה. שזאת

השחו בקופסה שהיה מה דבר שמעלימים
 ל־ אותתו שלנו שהמטוסים נכון שלא רה,

ש מוכיח זה כל — שיירד הזה אווירון
 תרכז אשר חקירה לוועדת מתכוון אינך
 מוסמך באופן אותן ותמסור העובדות את

 הרמט־ את לחקור רוצה אתה לציבוריות.
 הטייסים אם האוויר, חיל מפקד אם כ״ל,

 רוצים איננו זה את לאו. או מהימנים
לחקור.

מעניין. וידוי חיה זה

ווקירה ״ועדת
ממלכתית״

 לנאום. תורנו בא הדיון סוף לקראת
 בסע־ מלווה היה מיסגרת) (ראה הנאום

 בסופו כי דומני אך מתמדת, רת-רוחות
 מצב-רוח מחברי־הבית רבים אצל שרר

בראשיתו. מאשר מהורהר יותר הרבה
 חצעת-חסיבום את הגשנו הדיון בתום
אחד: פה כמובן, נדחתה, היא הבאה.

נו חזדעזעותה, את מביעה הכנסת )1(
סי בשמי הלובי האזרחי המטוס הפלת כח
 מיש- של באבלן העמוקה והשתתפותה ני,

החללים. פחות
 הממשלה שהודעות קובעת הכנסת )2(

מספקות. אינן זו בפרשה
 לפנות הממשלה על מטילה הכנסת )3(
ל בבקשה העליון בית־המשפט נשיא אל

 את שתחקור ממלכתית, ועדת־חקירה מנות
זה: ובכלל הפרשה, פרטי כל

 אחד כל של האחריות מידת מהי א.
 שר־הביט־ זה ובכלל בפרשה, הנוגעים מן

 ואילו חיל־האוויר, ומפקד הרמטכ״ל חון,
מכך. נובעות מסקנות

ה על באש לפתוח ההחלטה האם ב.
 הפסקת־ קו לעבר בדרכו בהיותו מטוס,
 בשיקול, מותרת טעות בגדר היתה האש,

ן בלתי־חוקית פקודה או
מיק על שחלו הקבע פקודות היו מה ג.
 לאחרונה, אלו פקודות שונו האם כזה, רה

מי? דעת על — כן ואם
ה על-ידי שנמסר המידע היה מה ד.

 הלובי? המטוס לקראת שהוזנקו טייסים,
 הקלטות הוועדה לידי יימסרו זה לצורך
עליהם. הממונים עם הטייסים שיחות

אח לציבור, שנמסרו הידיעות האם ה.
 — העובדות את תואמות היו המיקרה, רי

 לטייס שניתנה האזהרה על הפרטים כגון
ה ועוד? הווילונות, מצב האזרחי, המטוס

אחראי מי בלתי־מבוססות, הודעות היו אם

 בפומבי, דיוניה את יתנהל החקירה ועדת
 מיל- המוסמכים, הזרים המשקיפים בנוכחות

כמוסים. צבאיים לפרטים הנוגע בכל בד
ב לדיון יובאו ועדת־החקירה מסקנות

כנסת.
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