
 ש־ ,יד,וחידת גכנפת, !החדשה האופוזיייצקה
 החדש המעמד !חק״וח). (מקלבד נותחה

 התמלאו :הספסלים :להברקה ביחס השתקף
 ההקשבה לנאום. עומדת שהיוא נודע כאשר
ב הקשיבה ■שהכנסת כפי דרוכה, היתוה
 בגין מנחם של לדבריו רק עוברו שנים
 שעה באותה שהיו הייציקעים, יושבי עצמו.

 אח עצריו מקום, אפס עד טלאים מאוחרת
נשיומתם.
 למדי. עלוב שמיר משה היה כהן, לעומת

 סטאלין. לו !נגמר ״יפעם :התלוצצו במיזנון
 גאולה רק לו נשארה בגין. לו נגמר עסשיו
כאשר שמיר הגיע החוצפה לשקא כהן.״

 ההסכמים :(׳חרות) אדידור ■יורם •
 שההתייש־ העיקרון את לאשיליקה הופכים

גבולות. יוצרת ביות
כי גד • קו ע  אומר בגין :(עבודה) י

 שמנע הואי הטריטורייאלית הפשרה ושרועיוון
 עד שמנער, הוא ל א ר יש י יש !טשומע שלום.

השלום. את כה
ר !• אי  נגד הטיף (רק״ח) דידנר מ

 ד־ אית פותרים שאינם מפני ההסכמים,
 טוב הסבר הוו דבריו הפליסטקגקת. פעייה

 הצביעה רק״ח אך מהצבעה, להימנעות
של עמדתה :אחד הסבר !רק היה לכו נגד.

זועמת כהן גאולה קריאת־ביניים, ירא
ה ״אתה ו ו ק !״שלום יהיה שלא מ

 להילחם״, המען ״היהודי על פפאחוס דובר
 סופר שמיר, אולם כזה. יאחד שהוא ברמזו

 בחייו. אחד יום ואף ילחם לא המילחמות,
 י!שב תש״ה של הגידולים הקרבות בימי

 במדים לבוש :תליאב״ב, שיל בבתי־הקפה
קצין־תרבות. של המצוחצחים

 ״אתה :הוויכוח □אמצע בגין, לו קרא
ה הרי ו ו ק והיה-!שליום!״ שלא מ

 ה־ עשרות שאר ?. כשלום אשם ימי
לווי חלקו את אושואיוש, הוסיפו, ח״יכים

:השאיר יבין כוח.
 ל* שמתנגד מי :(עבודה) אכן אפא !•

 ,הכבושים השטחים מן חלק על וויתור
כולם. על וחתור יל השלבים, יגיע,
 את יראתה :גירזסמן(מפ״ס) חייקה •
מדי של הקמתה ׳נגד ׳במאבק הפעייה עיקר

פלסטייניית. נה

 ׳ביטון צ׳רלי של ההימנעות ברקת־המועצות.
בעתיד. לפילוג ׳ראשון רמז הי,תה
 בטצויקד,: הוד, (לעס) שובל זלמן !•

לע רצה לא הוא יאך נגיד, הצביעו חבריו
 של בזכותו מחזיק, שהוא מפני כן, שות
 להסב־ הוועדד, יו״ר של בתואר דיין, משד,

 נאום היה ׳נאומו נמנע. כן על רת־ח׳וץ.
 צריך ׳והיה הפשרה, בזכיות קלאסי מפא״יי

בעד. ׳להצבעה להובילו
 חבר-ק״בוץ, (עבודה), ידלין אהרון י•
אמי ברגש הטובים, מנאומיו אחד את נאם
 העובדת ההתיישבות לבטי אק הביע תי,
 הצביע הוא ישובים. לפרק הצורך פני מול

בעד.
בנאום הפתיע (אגו״י) גדום יעקוב *

ויזין. דיין :בגין ליד *
1
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נואם בגין
מאושר קורן :לבסוף

 לתפנית חדש הסבר סיפק השאר בין טוב.
הס בגין. מנחם בגיישתו!של שחלה החדה

 ו־ מ׳שלי) (ספר התנ״ך יפי על גרוס, ביר
 בין להחליט חופשי דגול אדם המפרשים:

 הקדוש־ למלך. כזה חופש אין אך ורע. טוב
 חופש־הביחי- את המלך מן נטל בחוך־הוא

 בהחלטותיו כי ׳בעצמו, אותו ומנחה רה,
החבים. שיל גורלם תלוי

ה כי הוכיח (עבודה) הילל שלמה ׳•
 כן ועל פלסטינית, למדינה מוביל הסכם

איותו. פסל
ה כי הוכיח (עבודה) שריד יוסי !•

 כן ועל פלסטינית, למלונה מוביל הסכם
אותו. חיוב

 חסיד שהוא (חדות), שילגסקי דם
 לקום העז שלא אך השלמה, ארץ־קשראל

 התלבטות של נאום נאם ׳בגין, נגיד בגלוי
,להימנעות. שהוביל מפורטת,

 קטעים קרא (׳שלי) אליאב לובה י•
 בשעתו ■נטש ׳׳שבייגללו הצבי, ארץ מסייפרו,

 ההא הכתוב, פי על מיפלגת־העבודה. את
 הסכם ויתבע מצריים עם ההסכם יאת חיוב
הפלסטינים. עם דומה

 רבים הפתיע (עבודה) ברעם עוזי
 של נלהב כחסיד במאוחר, התגלה, באשר

 סיים ואף עפשייו״, ״שלום למען התנועה
אלה. מיילים יבשתי דבריו את

•  הניצים איחד <יפא״י), כחנא קדמן י
ביקו ימתח ומעולם, מאז בכניסת ׳הקיצוניים

הממש :דעתו בגין. על ויחרייפד, ■אדיוסד, רת
 יותיר, טיוב !שילום ילהבוא ייפלו הקודמות לות
 חתו־ את מנה החא בגין. על־יידי ׳נבלמו אך
 מתנגד היה הקודם שבגין החדש, בגין רי

 ׳גבולות־ על ד,וחתור כגון בשצף־קצף, להם
 לשארם־ הטריטורואילי הרצף ועל בייטחון

 או״ם אישי להצבת וההסכמה אל־שייך,
ישראל. פשיטת
 את לפוצץ הציע (לעס) לין אמנון י•

 מראש להודיע מחיוסטת: ׳בדרך ההססמים
הער יידרשו אם מהם, תסתלק ושהאל כי

וברצועה. בגדה ההתנחלות הפסקת ואת בים
 ישל בן־׳דודו (עבודה), הדר עמוס •
 ההתיישבות מות את נייבא קיצוני, ונץ דיין

הפוטנציא המתיישבים המוחזקים. בשטחים
להתנח עוד ילכו ולא לקח, ילמדו ליים
 הקיימות ההתניחלחות ׳אלה. במקומות לות

 ית־ וחברייהן בהדרגה, מאליהן, תתיפר׳קנד,
הבקתה. גנבו
 של אשתו (ר״ץ), אלוג׳י שולמית •

 להתרכז צריך :אופירה ׳בניקת על ׳הממונה
קשו להקים טעם אין הארץ. ׳בבניית מעתה

 בבוא לפרקם צורך שיהיה נוספים, בים
היום.
 סדקנת־ כימו :(חרות) רום יוסף •

 ׳תושמד.מדי־ צלאח־ואל־דץ, ׳בימי הצלבנים
בשלבים. נת־ישראל

 בגין א׳ת תקף (עבודה) כר־לם חיים !•
 כי שיאמר ואנס, סיירוס על הסתמך מימין,

פלסטי ״ממשלה תהיה מועצת־ו־,ואוטונומיה
 ׳לממש־ כי טען הוא לתקופת־והמעבר״. נית
 משא־ לנהל הכישורים חסרים בגין לת

 של שילטונה !שנות 50 .באילו — ומתן
כישוריה. את להוכיח לזו הספיקו לא מפא״י

 התלוצץ !״בו־-לב קיו על שניית ליותם ״הוא
ביצקע. הייושבים איחד
 נאום נאמה (עבודה) נמיר אורה !•

 של הטובים הומים מן ■קלאסי, מפא״יי
ה את הנס על מעלה כשהיא זו, מיסלגח
 וימש׳סנעת נשכתו, שיסביר החברתיים ערכים

 מאמינה היא אכן כי המעטים המאזינים את
בהם,
 מכיל נמנע (עבודה) ירכין יצחק י•

 ב־ סריס ׳שימע׳ון ליריבו בינייגוד פולמוס,
 ירמז הוא כן. לפני יומיים הוויסות, פתקחית
 קודם לגמור :שלו בקשתו את קובל שבגין

 למשא־ מכן לאחר ריק ולגשת אתת, בגיזרה
האחריות. בגזירות ומיתן
 של נאום ׳נאם (אגו״י) לו׳רנץ שדימה !•

 בגין. למנחם בלתי־מרוסנת ואושי־ת חנופה
 "1 לקופת־המדקנה יעילה ׳זה מקלייונים ״׳במה
בדאגה. הח״׳כים אחד שאל
 הני־ אחד (מפד״ל), דרוקמן חיים #
 של הסכם לא זד, :ביותר הקיצוניים צים

 על שלום של הסכם אלא לקש׳ראיל, שלום
קשראל.

נאם (ש״י) רובינשטיין אמנון ׳•
 זו שלמיסלגד, מחדש שהוכיוח חיוור, ׳נאום

ושלום. מולהמה בעניקני לאמיר מה אין
 אולטיימ־ הגקש (חרות) שרון אריק ,•
 !אחו־ דלית לעצמו ופתה לבגין, מוסווה טום
ב תומך הוא :הנסיגה מן נסיגה ׳׳של רקת

 תעמיק שהממשלה אמונה ״׳מתוך הסכמים
ן״.1ובש!ומה ׳ביהודה קתדות״נו את

 ה־ בצורה הציג (עבודה)אלון יגאל $
 של ׳המגוחכת העמדה את ביותר מוצלחת

 על שוויתר על ׳בגין את ׳תקף מייפלגתו,
סיני. סל

ר • מן עז צ  קצרות דיבר (חרות) ויי
 ■במיישפ־ החדשה, הביטחונית הפריסה על

 המדווח -טייס של ׳והמ׳קיו׳טעים הקצרים טים
באלחוט. ישלו לבסיס
 נאום נאם דיין) (משה דיין מיטה י•

 :׳נחושה במצח טוען כשהוא מזהיר, שקרני
ה לפי י׳תיקשרו שהיקש׳ובים תמיד אמרנו
 זד, הקד, היישובים. לפי הגבול ולא גבול,

 בעשרות אמר שהוא מיטה המוחלט ההייפך
.1967 מאז נאומים
 מצבי־ 19 מבין רובים אחת. ,מילה אף!

 רוב את הקדקשיו הנמנעים 17יו־ עי־הגגד
 יובילו הסכמי־השלום כי להוכחה דובריהם
 .סל לאובדן לפתות או פלסטינקת, למדינה
 מנחם פשעלד, וחבל־עזר,״. שומרון ״קתודה,

 :קשן ובן־יגוריוגי בטכסים !נקט להשקב, בגין
 של קי׳תו׳נות שפך רם״, ׳בכל ״הירד,ר הוא
 והחדשים, הישנים מתנגדיו על ולעג בוז

הקמפ־דייוויד. סיפורים סיפר
 ביודעם מרותקת, בדריסות הקשיבו הסל

 המחצית אחרי גדולה. להצגה עדים שהם
 ליהנות עצמו בגין החל ׳נאומו ש!ל הראשוינד,

 קורן והחל והקהל, התלוצץ ׳בגלוי, מעצמו
 מצביעי- 84ש־ למרות והולך, גובר מאושר
שציפה. ׳מכפי פחיות היו הבעיר

 באולם אקש שם לא דברקו, .את פשסיים
 השיב לא שהוא ׳לכך, :לב המלאים וביצועים

 כבדות־המישקל הטענות על אתת במילה אף
המער הגדה עתיד לגבי ינגדו, שהושמעו

זדצועת־יעזה. בית
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