
 רבים כולם פומבי מקום ובכל בכנסת בטלוויזיה,
 ב- אומנם באחריות־קונסטרוקטיבית, אומנם ביניהם.

 אבל — בנימוס״אירופאי אומנם התנהגות־תרבותית,
 ולמש־ לציונות לחידוד־חילוקי״הדעות, רבים. זאת בכל

חקי״מילים.
ארוכה. לשון לד יש :לשני אומר אחד
!עגל לשון לך יש :לשלישי משיב השני

!עגל בעצמך אתה :לרביעי צועק השלישי !
! דגל מהעגל עושים אתם :לחמישי קורא הרביעי

!אביך עגל :לשישי עונה החמישי ! !
!זוטר עגל :לשביעי צורח השישי

שבזוטר. זוטר עגל :לשמיני מתקן השביעי
 על נופל לשון אומנם זה :לתשיעי טוען השמיני

עגל. של לשון עדיין זה אבל לשון,
 עגל... של ארוכה לשון :לעשירי מסכם והתשיעי

בבית־הנבחרים). רם (צחוק
 כואבים מהותיים, אמיתיים, חילוקי-דעות יש למשל,

 מר, עמוק, נוקב, ויכוח לצה״ל. בנות גיוס בעניין
 למן בישראל, הפוליטית הקשת רוחב לכל המשתרע

 סמך־ על — הליבראלי לשמאל ועד הקלאריקאלי הימין
ז לצה״ל דתיות בנות יגוייסו לא מה

 אומרים אלו בלבד. הצהרתן סמך על אומרים אלו
 אומרים אלו רב. ע״י ובדיקה הצהרתן על־סמך כי לאו,

 רבנים. 2 ע״י ובדיקה הצהרתו על״סמך אלא ולא, לא
 ובדיקה הצהרתן סמך על אם כי ושלום, חס אומרים אלו
 על- אם כי וחלילה, חס אומרים אלו וקצין. רבנים 2 ע״י

 אומרים אלו ורב. קצינים 2 ע״י ובדיקה הצהרתו סמך
קצי 2 ע״י ובדיקה הצחרתן על־סמך כי הוא, מפורש לאו
 הצה- על״סמך אלא וחלילה, וחס לאו אומרים אלו נים.
ו וחס ולא, לא אומרים ואלו קצין. ע״י ובדיקת רתן

בלבד. קצין ע״י בדיקה על-סמך אם כי ושלום, חלילה
 מחלוקת גורלית, מחלוקת השבות. חוק בענייני או
״כה לכתוב לא או לכתוב — לאומית מחלוקת קשה,
השאלה. זאת לכה״.

האיומה המחלוקת

ומשונות שוגוח גיוסאוח
 כאן גם אבל לישראל. העליה גורל תלוי בזה כי

 הטוענים יש לנו. דרושה עליה איזו — עירני ויכוח יש
שישראל גורסים אחרים המונית. לעליה זקוקה שישראל

ש האומרים כאלה אף יש מאסיבית. לעליה זקוקה
ה יש זאת לעומת אך אדירה. לעליה זקוקה ישראל

 לעליה זקוקה אינה ישראל כי מלא בפה מצהירים
ועצומה. גדולה לעליה אלא ועלובה, קטנה

הרס מבוקרת אבטלה האומנם — עבודה ובענייני
ז בונה מסודרת חוסר-תעסוקה שמא או נית,

 חילוקי־דעות, אילו ויכוח, איזה — והסובסידיות
 עקרוניים, חילוקי-דעות נורא, ויכוח מחלוקת. איזו

 מול בצורים חולמים. מול לוחמים איומה. מחלוקת
 לקיצוץ בשופר תוקעים הללו רבים. מול מעטים נצורים.

מתגנב. לקיצוץ בחצוצרה נושפים והללו זוחל
 פנים בענייני הדעות חילוקי כי כלום. עוד זה אבל
ובטחון. חוץ בענייני המחלוקת לעומת ילד הם ובטחון

הגורלית המחלוקת

? חוסו־תיעסוקה או אנסלה
 הרי ונוקב, מר הוא הויכוח הקטנים בעניינים אם
 את ונוקב כלענה מר הוא הויכוח הזה הגדול בעניין
 כואבים הם חילוקי-הדעות פנים בענייני אם ההר.

 ועמוקים מאוד כואבים הם חוץ בענייני הרי ועמוקים,
 איומה היא המחלוקת חוסר־בטחון בענייני אם לאללה.
 של אמא היא המחלוקת בטחון בענייני הרי וגורלית,
הגורלית. של וסבתא האיומה

.338ו־ 242 מועצת-הבטחון החלטות בעניין למשל,
 לצרכים אותן לקבל אומרים אלו _ י אותן לקבל איך

 הסברה. למטרות אותן לקבל אומרים אלו טאקטיים.
 אומרים אלו דאווין. בתור אותן לקבל אומרים אלו

 עצמנו את לעשות אומרים ואלו כאילו. אותן לקבל
אותן. מקבלים

 ללא ומתן למשא נלך השלום. שיחות לגבי או
! מוקדמים תנאים איזה ללא אבל מוקדמים. תנאים

 שאסור הטוענים יש — השלום לגבולות ובאשר
 שאין האומרים יש לעומתם .67 לגבולות לסגת לישראל

 לגבולות לסגת שאין הגורסים יש .67 לגבולות לחזור
 לה אל כי זאת, לעומת המצהירים, ויש פנים. בשום 67

.67 לגבולות אופן בשום לחזור לישראל
 להקמת בהתנגדות חילוקי-הדעות מרובים גם כך
 אחרים ולא. לא :אומרים אחדים פלסתינאית. מדינה

 בפירוש : אחרים גורסים ואופן. פנים בשום :טוענים
 :מצהירים אחרים מפורש. לאו :אחרים פוסקים לא.
 המתה. גופתנו על :אחרים אומרים רבתי. באל״ף לא

 : אחרים טוענים יעבור. ובל ייהרג : פוסקים אחרים
 תנאי. בשום :מצהירים אחרים חמור. באיסור אסור

לא. לעולם : גורסים אחרים

— קדום של הלאווים שלושת נוצרים כך הנה,
 כפוי פתרון ולא פלסתינאית מדינה לא ,67 גבולות לא

 ומול פלשתינאית). מדינה ולא 67 גבולות לא — (כלומר
 לאומי בקונצנזוס כולם ניצבים הכפוף העולמי הקוצצנזוס

לא. לעולם לעולם. לא — זקוף
ה כל — דיין מר וצודק בגין מר צודק ולכן
 את גם כולל זה אליאב, מר (כן, ,,הציוניות״ מפלגות

 אותם על בדיוק מסכימות לצעוק.) צריך לא של״י.
פנים. בענייני ובהחלט חו>/ בענייני בוודאי דברים.

לממ ירוצו וכולם־כולם יריות קצת סבלנות, מעט
 לדאוג. מה אין ובאחווה. בחדווה הלאומי הליכוד שלת

 ז הזמן כל ביניהם רבים כולם כך, אם למה, אז
 המפלגת אחת שורשית מחלוקת יש זאת בכל כי

החזיר, — ובתמים באמת העם את

הלאומית המחלוקת

מצנו! של שאילה
 חדשה פוליטית בהתארגנות דחוף צורך יש זה ובגלל

 בסיס על מיבני שינוי והנכון, הכן הויכוח על המבוססת
 בהתאם מפלגות חמש לחזיר, ביחס השונות התפיסות

 :חילוקי־הדעות לחמשת
 (חל״ל). לחזיר לא חזית

 (מלח״א). אבל לחזיר, לא מפלגת
 (חפ״ם). המצפון לפי חזיר תנועת
 (כל״א). אבל לחזיר, כן מחנה

(רכ״ח). לחזיר כן רשימת
 לא או להחזיר אם לא הוא בינינו הויכוח שהרי
חזיר. לא או חזיר אם אלא להחזיר,

המקווקוו) ושומרון(השטת ביהודה הרב!) הוויתורים(השטת לגבי המחלוקת
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