
פרטיים. אנשים אותי נים
 לקבל חייב לא חוא :בן־אהרן יצחק

רשיון. שום
 שאילתה תגיש זילברכרג: אברהם

ממנוי רוצה אתה מה לראש־הממשלה.
 פלוני אותי מעניין לא :שובל זלמן
אלמוני.

 מה על זוכר לא אתה ז מודעי יצחק
כהן? אהרן נאסר

 שהוא הודיע בן־גוריזן :שריד יופי
 ישראלי מנהיג כל נאצר. עם להיפגש מוכן
מקום. בכל להיפגש מוכן שהוא אומר

 היא השוואה איזו :שוסטק אליעזר
 חשאיות פגישות משווה אתה איך זאתי

 כמוך משכיל אדם איך לזה? אש״ף עם
 את להשוות אפשר כאילו זאת, אומר
 שהוא יהודי, מנהיג שאומר מה עם המצב
 יש מקום. בכל נאצר עם להיפגש מוכן

זה. על תענה הדברים? את להשוות
 בחומר. שולט לא אתה :שריד יוסי

 שר־ דיין, לחבר־הכנסת קרדיט נותן אני
 מתממש היה שאילו לשעבר, הביטחון

 היה לא ודאי עראפאת, עם להיפגש רצונו•
 אלא הטלוויזיה, מצלמות מול זאת עושה

 בישראל שר אילו אחרת. סבור אתה כן אם
 אש״ף, נציגי עם פגישות עכשיו מקיים היה
 מ ה ־ש זה לך שמפריע מה מוכן. שאתה לזה

 מציע אני להבין. צריך אני כך נפגשים.
רציניות. יותר הערות שתגבשו
 ראש־ הוא ממשלה ראש ז ידיד מנחם
נשיא. הוא נשיא ממשלה,
 ש־ למדתי כלל בדרך שריד: יוסי

 ורוגז, התרגשות מעוררים אינם דברי־הבל
טועה. שאני להיות יכול אבל

 שתחזור לך מציע אני :שובל זלמן
!האלה מהדברים

 לחברי- להזכיר רוצה אני : שריד יוסי
 חזר שבוע לפני שרק הנכבדים הכנסת

 אין לדעתו כי ואמר, דיין חבר־הכנסת
 על־ידי אלא מדיני, להסדר להגיע דרך

 הוא כך משום האוייב. עם ודיבור פגישה
 כדי עראפאת, עם להיפגש שכדאי סבור
ב הפליטים בעיית הסדר על איתו לדבר
 את יראו שהפלסטינים כדי ובירדן, סוריה

ה עם לדבר צריך בירדן. שלם הביטוי
 פשרה, הצעת לנו אין אם אפילו אויב

 דבריו אלה להסדר. להגיע ניתן לא אחרת
דיין. חבר־הכנסת של

 חבר־הכנסת של לסדר־היום הצעתו אולם
 ונשנית החוזרת ההטפה בדבר אינה לין

 ווייצמן שרון ה״ה של האוייב עם לפגישה
 חבר־הכנ־ הכל, אהרי דיין. וחבר־הכנסת

 בין והמהותי העקרוני ההבדל מה לין, סת
 הפגישה ובין עראפאת עם לפגישה ההטפה
 כל אין במרומים, שהדי לדעתי, עצמה?
הבדל.
 ניגוח, לצרכי אינם שאמרתי הדברים כל
ב הרחב לציבור להבהיר באים אלא

ש לעתים, נבוך ציבור שהוא ישראל,
 לא, או כן אש״ף עם פגישות על הוויכוח

 שמאל ובין פוליטי ימין בין ויכוח אינו
 ליונים. נצים בין ויכוח אינו הוא פוליטי.

 אלא והמערך. הליכוד בין ויכוח אינו הוא
הפולי המחנות כל את חוצה הזה הוויכוח

 מגעים תומכי יש בליכוד בישראל. טיים
 שהם כפי ממש ומתנגדיהם, אש״ף עם

ומפ״ם. במיפלגת־העביודה מצויים
 חברי את לבודד נסיון כל יצלח לא לכן

 מתי ואת פעיל ומאיר אליאב לובה הכנסת
 וחבריהם. אבנרי ואורי ארנון יעקב פלד,

 כיוצאי־דופן, להציגם נסיון כל יצלח לא
 שנמצאים כמי או פוליטיים, שוליים כאנשי
הציונית. ההסכמה לגדר מהוץ
 האם הליכוד? אנשי היום רגשו מה על

 הפלסטיניים שהאירגונים ויכוח בינינו יש
 סבוי, מעלות, לאחר ? אירגויני־מרצחים הם

 אלה כזה. ויכוח אין שמיר, קרית־שמונה,
על ויכוח אין מרצחים. של אירגונים הם

שרון אריק
ד מה על אלא מי, עם ״לא

 אירגונים שהם כך על ויכוח אין כך.
מרצחים. של

ד הו מרט א ל  לא ופלד אבנרי :או
 הם אם אירגוני־מרצחים. להם קוראים

 נפגשים היו לא אולי כך, להם קוראים היו
 בשם ולא עצמך בשם מדבר אתה אתם.
 מוכן פעיל חבר־הכנסת האם שנפגשו. אלה

 ? מרצחים של ארגון הוא שאש״ף להגיד
 הוא שאש״ף ולומר לקום מוכן אתה האם

ממנו? מסתייג ואתה מרצחים של ארגון
ק פי בי תו ? עלייון שופט אתה :טו

סי  לדעת צריך כמוך מי :יטריד יו
 בקולקטי- צורך אין פעולה, לשתף שכדי
רעיו קולקטיביות כל אין רעיונית? ביות
 ופעיל, אליאב חברי־הכנסת לבין ביני נית
 אני אליהם. רעיונית קירבה לי יש אבל
הזה. הצעד על סנגוריה ללמד מוכן לא

 בינינו ויכוח שאין ואומר חוזר ...אני
 אירגונים הם הללו שהאירגזנים כך על
 רוצה אני זאת, עם יחד אבל מרצחים. של

 אל מזדמנים בדרך־כלל מי עם להגיד:
 משא- כל כימעט משא־ומתן, של שולחן
 ? להסכם סיכויים ולברר לבדוק כדי ומתן,
 במהלך אישרו שופכות־דם ידיים כמה

 גמר של חוזים בחתימתן, ההיסטוריה,
 ה־ שולחן .אל הרי ? שלום ושל מילחמה

 קץ ולשים לנסות כדי באים משא־ומתן
 בקרבנות ולחסוך לנסות לשפיכות־הדמים,

!נוספים
בינינו, איש ייפגש לא לנו: אומרים

 אש״ף, נציגי עם בלתי־רשמי, באורח גם
 ישראל של בזכותה יכירו לא עוד כל

להתקיים.
 אחרים, ולא הם אנשי־הליכוד, אבל
ער מדינה שום כי והערב, השכם טוענים

 לא עדיין חשוב, ערבי מנהיג שום בית,
וב ישראל. של בזכות־קיומה בכנות הכיר

 על מעלים אנשי־הליכוד אין זאת, כל
 מנהיגי- עם משא־ומתן לקיים סירוב דעתם
 האיצטלה האם מוקדמים. תנאים ובלי ערב,

 ברוטלי רוצח הופכת מדינית ריבונות של
ה הריבונות האם יותר? מהוגן לרוצח

 להכיר הסירוב עוצמת את מרככת מדינית
 בנו, מכירה כבר סוריה האם בישראל?

לליכוד אולי או הליכוד, של דעתו לפי

שריד יוסי
!״איש־שוליים אתה ״בעיני

 יוחיותו על־פי עת, לכל שונה טיעון יש
הוויכוח. של

 ראש־ יוסי, לי סלח בגין: מ:חם
פנים בשום זה: את אמר שלך הממשלה

מה----------ואופן ? זאת מציין לא אתה ל
אמר. שלך ראש־הממשלה

סי  על עולה אתה כאשר :•טריד יו
 אתה והפרע, חזור לך ומפריעים הבמה

 איש, עשרים של הפרעה פה יש מתקומם.
 ואתה להמשיך כך אי-אפשר טובים. ידידים

כך. על להקפיד צריך
שא לשמוע מוכן אתה :בגין מנחם

 לא :בה תומך שאתה ראש־הממשלה ? לה
 ארגון אותו עם שיחות אופן בשום ננהל

מרצחים.
מתאז שאין היא הבעיה : יטריד יוסי

 הדברים. את שומעים ואין בסבלנות רים
 הסדר על־פי הדברים את לומר יכול אינני

 המזדמן הסדר על-פי אלא אצלך, המזדמן
אצלי.

יש. סבלנות :בגין מנחם
 חשוב. נכס זה :יטריד יוסי

 (מערך): ארבלי־אלמוזלינו •טויטנה
 היושב־ אדוני הנואם, מדבר זמן כמה
? ראש

מספיק. :(מערך) קורן דוד
 של גודלה לפי :שוסטק אליעזר

שולי. איש הוא שלו, הסיעה
מתמי שנהנה אדם אתה :יטריד יוסי

 מוכן אני פאסיבית! כל־כך ציבורית כה
 שנינו מבין מי ונראה לציבור, אתך ללכת

 בכל בהתמודדות, יזכה מי נראה ייבחר.
בשוליים. מי ונראה נתמודד הכבוד.

ימליץ אשר בינינו איש אין כימעט

 באש״ף. רשמית הכרה על לממשלה היום
 הפגישות ממשתתפי חלק כי לי, נדמה

 בשלב כך על ימליצו לא הם גם עצמם,
מ פוליטית איוולת זו תהיה אולם, זה.

 הממשלה את נדרבן אם ראשונה מדרגה
 האלה הבלתי־רשמיים המגעים את לבלום

 המגעים ערך יהיה פרטיים, אנשים של
 להבחין סוף־סוף, חייב, הליכוד יהיה. אשר
 של מדיניות לבין רשמית מדיניות בין

הקלעים. מאחורי
לא, ומי כן מי יחליט מי לין: אמנון

ממ אין אסור? ומה מותר מה יחליט מי
? שלה

 לבין מטעם, צעדים בין :שריד יוסי
 על החולקים פוליטיים, אישים של יזמות

 על עוברים אינם זאת ועם הרשמי, הקו
החוק.
 המישם- ההשכלה את מעריך מאד אני

 תרשה זאת ובכל לין, חבר־הכנסת של טית
 שר־המישפטים של שחוות־דעתו לוריר לי

עלי. מקובלת יותר
תן אז :ארכלי־אדמוזדינו שושנה

 שר־המישס- של חוות־דעתו את לשמוע
!טים

 שהם אמרתי אני האם לין: אמנון
החוק? על עברו

 יותר אמרת שאמרת מה :שריד יוסי
ברמזים.

להע צורך שהיה אמרתי :לין אמנון
 לדעת אפשר אז רק לחקירה. אותם מיד
החוק. על עברו אם

מדי הנוקשה, המדיניות :שריד יוסי
ו עצמה, את הוכיחה לא הלאווים, ניות

לין אמנון
!״לחקירה אותם ״להעמיד

 ״לעולם — המושג את נעקור כי מוטב
 שליו. השימושי המדיני מהמילון — !״לא

 אם במועצת־הביטחון נשב לא כי אמרנו,
 נשב וישבנו. — אש״ף נציגי בה יישבו

 לשם יבוא אם בז׳נבה, אש״ף נציגי עם גם
 כלשהי. ערבית מישלחת של במיסגרת

 קורת- תחת בנוכחות רק מדובר אין אך
מזה. ביותר מדובר אחת, בינלאומית גג

 חבר-הכיסת האם :אולמרט אהוד
 מדבר, הוא זמן כמה בשמו. רק מדבר
? היושב־ראש אדוני

כמה :ארבידי־אלמוזלינו שושנה
? היושב־ראש אדוני מדבר, הוא זמן

 את מנהלת את מה, :שמעוני הכיב
להחלים! לו תני יושב־רא׳ש, יש הכנסת?
 היו לא שנזכרו השמות : יטריד יוסי

 אש״ף. של נציגים אם להיפגש הראשונים
להם. קדמו ממשלה שרי

 מסו- ראשי־עיר עם שנפגשו אלה כל
 שונים אישים ועם ושומרון. ביהודה יימים

 נפגשו. ונאמניו אש״ף אנשי עם — שם
זאת. עם ומשלימים זאת, יודעים הכל

 להימנע יכול אינני רבותי, ולבסוף,
 היום, כאן שנשמעו לדברים מלהתייחס

 במגומ־ קצת במוסווה, קצת במרומז, קצת
 האלה הדברים את שומע אתה אבל גם,

 אינם המגעים את שקיימו האנשים כאילו
לאמון. ראויים

 הבר־ זו, בימה מעל איפוא, ייאמר,
 ציוני איננו אליאב שלובה לין, הכנסת

 לא ואתה האישית, בהגשמתו ממך קטן
 הפטריוטיות — פלד ומתי מוסר. לו תטיף
 אם יפה, אברהם של מזו קטנה אינה שלו

 מאיר של והנאמנות ואלוף. אלוף תרצו,
 קטנה נאמנות איננה אבנרי ואורי פעיל

 להציג יכול ארנון וד״ר כהן. של'גאולה מזו
ה הזכויות מול הלאומיות זכויותיו את

שר־הסעד. של אפילו לאומיות
מה יפוי-כוח קיבלו לא האלה האנשים

 הסמיך לא אחר רשמי גורם ושום ממשלה,
 לעשות התיימרו לא הם בשמו. לדבר אותם
ול להידבר ימשיכו אלה במיגבלות זאת

 והמהימנות האחריות כי בטוח אני שוחח.
 אני ולכד — יתן ומי תמיד. אותם מלוות

 אינני הימים, שבאחד — לקוות רק יכול
בפיהם. גדולה ובשורה יבואו מתי, יודע

אליאב דובה
!״ 16 בן כשהייתי פלסטיני ״הרגתי

נפשות־ ״דיני
 נאום נאם צדוק, חיים שר־המישפטיס,

המדי והצד המישפטי הצד בין להפריד
ני.

 החוק את הסביר מישפטית, מבחינה
 שעבר בשבוע שפורסמו הדברים (ברוח

ש דעתו את והביע הזה״) ב״העולם
 נציגי עם חברי״המועצה של מגעים
 היא ההחלטה אולם חוקיים. הם אש״ף

 אם לשקול החייב המישפטי, היועץ בידי
 לעשות יבול והוא לדין, מישהו להעמיד

 מביאים שרותי־הביטחון אם רק זאת
 לא כה עד עבירה• שנעברה ראיות לפניו

באלה. ראיות שום הובאו
ה בי שר״המישפטים הודיע מאידך

 למגעים מדינית מבחינה מתנגדת ממשלה
ה הודעותיו את קרא והוא אש״ף, עם

 הוא זה• נושא על רביו יצחק של שונות
 לסדר״ ההצעות 3 בל את להעביר הציע
 לוועדה ושריד) פרידמן לין, (של היום
העניין. של המדיני בצד לדון

 אליאב, לובה של תורו בא מבן לאחר
 את מסדר־היום להסיר הצעה במיסגרת

 הנרגשים דבריו לין. אמנון של הצעתו
 באולם, היושבים בל על עמוק רושם עשו
 והקשובה הגמורה בדומיה שהתבטא דבר
:דבריו של העיקרי החלק נתקבל שבה

 איש לפניכם ניצב אליאב: אייה
 כאיש־שוליים, הוצג היום הדיון שבמשך

 בסרקזם הישראלית, בחברה שולי כאי־ש
 אכילת של ריח ממנו שעולה מכוער,
״מיוחס״. כאיש ומלשינות, קורצה

 היום דנים אנחנו הכנסת, חברי רמתי
 של נפשות דיני לדעתי, בדיני־נפשות.

היה הציונות, של דיני־נפשות בני-אדם,
■והאנושות. דות

דורי, בני על משהו לומר רוצה אני
 שבגללו לסדר־היום, ההצעה שמגיש מפני
דורי. בן הוא ומדברים, ניצבים כאן אנו

 לימדו תש״ח, מילחמת דור בני אנו
 בארץ- החיים על מדבר איי — אותנו

 להורגך ״הקם של החובה את — ישראל
 בשדה־הקרב נפגשנו ואנו להורגו״. השכם

 ממאורעות — הערבים־הפלסטיניים עם
שנה. ארבעים זה תרצ״ו,
 אומר אינני בגאווה, זאת את אומר אינני

 עובדה. זאת אבל בהתהללות, זאת את
 הראשון הפלסטיני הערבי את הרגתי אני

 לפני הרג הוא כי ,16 בן הייתי כאשר
 ביודדגן. ליד מולדת, במושב שלי חבר כן

 הקמים את להרוג וממשיכים קמים אנו וכך
 גרמנים בריטים, ערבים, — אותנו להרוג

ערבים. פעם ועוד
 כפי רובים, שהחזקנו בגיל שלי, בדור
הס יפה, אברהם חבר־הכנסת פעם שאמר
 העליונה הכוונת דרך הבעייה על תכלנו

 אם הזה, מהגיל יצאנו היום הרובה. של
 אני וגם מגיש-ההצעה שגם מניח אני כי

 ויוצאים רובה לוקחים עוד בשבוע פעם
 מהוף־הים להרוג אנשים יבואו אם להרוג

 או בתל־אביב, בה גר שאני בעיר —
 במיסגרת ובמושבים, בקיבוצים או בחיפה

האזרחי. המישמר
ה עם המגע את מנהלים כבר בנינו
בשדה־הקרב. הפלסטינים ועם ערבים

צב יש בשדות־הקרב מודעי: יצחק
פלסטינים. של ולא מדינות־ערב, שיל אות

צב יש בשדות־הקרב :אליאב אריה
 זה פלסטינים. ושל מדינות־ערב של אות

 של בשדה-הקרב מאד. אכזרי שדה־קרב
 היו ממדינות־ערב, ערבים היו לא אנטבה

 אכזרי שדה־קרב זה פלסטינים. ערבים שם
בוו ביותר. האכזרי שדה־הקרב זה מאד.
 להתווכח רוצה אתה שדה-קרב! שזה דאי
שדה־הקרב זה שדה-קרב? זה מה אתי
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