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המינחלית האוטונומיה של הנבחרת המועצה של 78אש/פה/ ישיבה
 בנושא השבועי הדיון את בזה פותח אני יו׳׳ר:

ה הסיעה לנבחר הדיבור רשות האוטונומי. הזבל
מרכזית.
 מציע אני המרכזית, הסיעה סיעתי, בשם :ס.ע.
מ הזבלבאוטונומייתנו איסוף את להגביר למועצה

 סיעתנו מציעה כמו־׳כן ביום. לפעמיים ביום אחת פעם
 האו־ של לנסיעתו מראש וידוע קבוע מסלול לקבוע
 האוטונומיה לאזרחי ולעזור להקל על־מנת טוזבל,

בשטח. בנעשה להתמצא
ה החזית לנבחר הדיבור רשות ■תודה. :יו׳׳ר
אחורית.
 הצעת את בברכה מקדמת האחורית החזית :ח.א.
 ביום, פעמיים זבל איסוף להנהגת המרכזית הסיעה

 מדי משתנים מסלולים להנהיג למועצה קוראת אך
 ומעורבות עניין ליצור על־מנת באיסופו, זבל איסוף

 החזית שלהם. באזטונומייתם בנעשה האזרחים של
 ״יאללה״ הקריאה את להנהיג גם מציעה האחורית
 הנהג, אל הזבל אוספי של ומחייבת יחידה כקריאה

לנסוע. יכול שהוא וכסימן כאות
ה האיחוד לנבחר הדיבור רשות תודה. יו״ר:

צדדי.
 וופל מכל מתנגד איחודנו היו״ר, אדוני א.צ.:
 להנהגת וקוראת לאיטוזבל קבוע מסלול להנהגת
 ובדרג מוחלטת בסודיות שיישמרו משתנים מסלולים

 יהיו האוטונומיה שאזרחי כדי זאת ביותר; ׳עליון
 מכונית תעבור היכן יום בכל פעמיים לנחש חייבים

 האוטונומית המוטיוואציה להגברת כמנוף האשפה,
ה־ אוספי אין הצדדי האיחוד לדעת האזרחים. של
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 בגב לדפוק אלא כלשהו, דבר לצעוק צריפים אשפה
 האיסוף. שנסתיים וכסימן כאות האשפה מכונית
ה פועלי את לצייד השלטונות חייבים זאת לעומת

האוטו בצבעינו נאותה, אוטונומית בתילבושת זבל
 את ואזרח אזרח כל בקרב ליצור על־מנת נומיים,
לה. ראויים כה שאנחנו האוטונומיה תחושת

תודה. ינ״ר:
 יש המכונית את גם ׳גמרתי. לא עוד צ.: א.

מבהיקים. אוטונומיים בצבעים לצבוע
העליונה. הברית לנבחר הדיבור רשות :יו׳׳ר

 מתכבדת העליונה הברית נכבדה, מועצה ע.: ב.
 ייאסף האוטונומיה ׳תחומי בכל א. :לדלקמן להציע
 הזבל ייאסף ׳חיסכון ׳לשם ב. יום. בכל פעמיים הזבל

 האנשים כל ג. גבוהה. דחיסה יכולת בעל באוטוזבל
 עם במגע הבאים האביזרים ו/ואו המכשירים ו/יאו

 כאות׳ ד. האוטונומיה. בצ״בעי ייצבעו האיסוף פעולת
 המילה את הנהג אל האוספים יצעקו האיסוף לסיום

 מדי ייקבע האוטוזבל נסיעת מסלול ה. ״סע״. הקצרה
וסגניו. המועצה יו״ר על־ידי ביומו יום

 המיפלגד. לנבחר הדיובור רשות תודה. יז״ר:
הקידמית.

המועצה. חברי ורבותי מורי היו״ר, אדוני :מ.ק.
 ׳במאה ׳ולא העשרים במאה ׳חיים אנחנו כי לזכור יש

 את למועצה להציע הרינו לפיכך ־עשרה. החמש
 להסתיר ואופן פנים בשום אין כל, ראשית הצעתנו.

 כיאה אדרבה, האוטוזבל. של מסלולו את האזרחים מן
 ובגלוי בפומבי לפרסם עלינו מתקדמת לאוטונומיה

 לצעוק אין שנית, האזרחים. כל ■לטובת המסלול את
 שבאומות. הנחשלות כמנהג המכונית על לדפוק או

 האוטוזבל בקצה להנהיג עלינו מתקדמת כאוטונומיה
לנהג האוספים ׳ואותתו שבאמצעותו ״לחיצה, פעמון

 בצער לציין עלי כך, על ׳נוסף בדרכו. להמשיך שעליו
 הבעייה את כילל ציין לא לפני המתווכחים מן איש כי

 מיפי האיסוף. בגמר הזבל יישפך היכן — המרכזית
כי מציעה הקידמית, המייפלגה לגתנו,

 היום עומד אינו זה נושא מצטער, אני :יו״ר
היום. סדר על

ה הזבל של הבעיות ׳בעיית זוהי אבל מ.ק.:
שלנו. אוטונומי
 כי המועצה לנבחרי להזכיר עלי לצערי יו״ר:

 שהוא השילום, הסכם של 237קי״ט/ לסעיף בהתאם
 המועצה אין האוטונומיה, של היחידי החוקי הבסיס
הזבל. שפיכת בנושא לדון רשאית

זה? על יחליט מי אז מ.ק.:
ב הדיון נתון שהוזכר הסעיף אותו לפי :יו״ר
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התחתונה. התנועה לנבחר הדיבור רשות תודה.
 שתינתן דורשת התחתונה התנועה רבותי, :ת.ת.

 גם זבל לאסוף הזכות האוטונומיה של לאוטוזבל
 הזבל שיפוט בתיחום הנמצאים היהודים מהיישובים

 האחר השיפוט בתחום נמצאים ׳שאינם למרות שלה,
שלה.

 בסעיף השלום !בהסכם המוסכם על־פי יו״ד:
 האוטוזביל יאסוף האחרונד,, בפ״סקה לעיל, שהוזכר

 בתנאי ההתנחלויות, של הזבל א׳ת האוטונומיה של
 זר. נושא הראשי. הכביש אל במיכלים ארוז שיוצא

 קורא אני הסיעות, בקשת לפי זטוסדר. מוסכם כבר
לאפ על־מנת בדיונים שבוע של רגילה להפסקה בזה
 הסיכום להצעת באשר הסיעות בין הסכמה השגת שר

 העומד זה, חשוב ובנושא לקבל הבית ■שעל וההחלטות
 הישיבה נעולה. הישיבה האוטונומיים. חיינו במרכז
הבא. בשבוע כרגיל הבאה

 של דיגלה זהו — משמאל
מ האוטונומית. אוטוזבל

 את מגן־הדוויד מקרין מעל
לכ פירמידה, בצורת אורו
 ה־ על מצרים, נשיא בוד

האוטונו לכבוד אוטוזבל,
 כך — משמאל למטח מיה.
 ארצו את מינהלי ילד רואה
 הראשון האוטונומיה ביום

 ראשון. פרס אוטוזבל. של
 ד.ימ־ זהו — מימין למטה

 אוטוזבל, של הקצר נובה
של ״האוטו מנגינת על־פי

 — מימין וירוק״. גדול נו
 אוטוזבל, של סימלה זהו

 עוצמת את בתוכו המשלב
ה ניידות עם מגן־הדוויד
אוטונומיה.
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