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האסון

 השר הדברים את אמר זהות״יוצרים. יש הזאת הכותרת על
 ההשתוללות אחרי המליאה, מאולם בצאתו רם, בקול בורג, יוסף

 השור ״זהו כי אמר אבן אבא ח״כ שרון. אריק של המילולית
ניידת״. חנות־חרסינה גבו על הנושא היחידי

ההת פרי ולא מיקרית, היתה לא שרון של ההשתוללות
 ארבע על להשיב התנדב עצמו שרון אריק הרגע. של רגשות

 ״שלום והפגנת אלון־מורה פרשת על לסדר־היום ההצעות
 ״הרב״ של שתיים טובי, ותופיק שריד יוסי של (שתיים עכשיו״

על להשיב צריכים היו לכאורה מילוא)• רוני ושל דרוקמן חיים

וייצמן. עזר שר־הביטחוו, או בגין, מנחם ראש״הממשלה, כך
הדוכן. מעל בדיבור חופשי אינו כי לעולם, מאלתר אינו שרון

 הפעם. גם היה כן וכתוב. מוכן תמליל כשבידו תמיד בא הוא
 מוצאו על ברמזיו וכלה חמישי״ ב״גייס החל — התקפותיו כל

מראש. מוכנים היו — חלבי רפיק כתב־הטלוויזיה של הדרוזי
 ״העולם סבור ושם, פה פורסמו הדברים מן שקטעים אף
 שיוכל כדי במלואם, הדברים את לקרוא לציבור חשוב כי הזה״

 מתפרסם להלן במליאת־הכנסת. אירע אשר על בעצמו לשפוט
בלתי־חשובות. השמטות תוך הרשמי, הפרוטוקול

היושב־ראש, כבוד שרץ: אריאל
להפ שביקש זד, הייתי אני נכבדה, כנסת

לסדר־היוס, ההצעות קבוצות שתי בין ריד
כהצ אותה מגדיר שהייתי הקבוצה בין

 שהייתי הקבוצה לבין בלתי־ציוניות, עות
ציוניות. כהצעות אותה מגדיר

ה השר, אדוני אלגרכלי: מרדכי
מקובלת. אינה הזאת הפרדה

לענות בכוונתי לכן שרץ: אריאל
 ועל הבלתי־ציוניות ההצעות על בנפרד

הציוניות. ההצעות
 על לדבר גס אפשר :אבנרי אורי
 בלתי־פשיסט־ והצעות פשיסטיות הצעות

 נראה לשני, האחד ציונים נחלק אם יות.
טוב! יותר מחלק יהיה מי

 לציונות ואבוי אוי :כיטץ צ׳רלי
!שלך

 זו אומר שאתה מה תלמי: מאיר
 אתה מידה באותה בדיוק בציונות. פגיעה
 של מילימטר שלך. הציונות את פוסל

בזה. תשיג לא ציונות
נזעקתםי מה על שרץ: אריאל
שלך! מהדברים תלמי: מאיר

האפרט על וירשדכסקי: מרדכי
■שלך. הייד

ממה נזעקתם? ממה שרץ: אריאל
 ? מערי־הדמה ? מישובי־הרפאים ד פחדיכם

? מוטרדים אתם ממה
ציו נהיית שאתה חזה :פעיל מאיר

לפחד. מתחיל אני ני
מוטרדים? אתם ממה שרץ: אריאל

ה ? מוטרדים להיות יכולים אתם ממה
 ? מוטרדים להיות אפשר מישובי־דמה אם

 ן מוטרדים להיות אפשר מישובי־רפאים
כזאת? ובעוצמה נזעקתם, כך לשם האם

 מזה מוטרדים אנחנו :כיטץ צ׳רלי
 בהתנחלויות מיליארדים משקיע שאתה

ה ולשכונות אותן, תורידו ואתם האלה,-
שי אין :אומרים אתם כסף. אין עוני
צעי לזוגות דירות לבנות כסף אין כנו,
מקצ אתם לעניים. לתת כסף אין רים,
 לישובי־ כסף ונותנים בסובסידיות צים
!מודאגים אנחנו מזה ולהתנחלויות. דמה
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 חברי- נזעקתם, מה על :שרץ אריק

? הכנסת
נז־ מה על לך אגיד :פעיל מאיר

! שכמוך גדול ציוני עקנו,
 חב- נזעקתם, מה על שרץ: אריאל

 פיר־ ללא שקט ביצוע על רי־הכנסת?
 ארס טיפטפתם וחצי שנה במשך סוס?

הקמ אנחנו :אמר והמערך הפירסום, על
אמר הזמן וכל פירסום. ללא ישובים נו

 הזה, הרע את לסבול צריך כבר אם : תם
עו לא אתם למה מפרסמים? אתם למה
 שמעתי חברי-הכנסת, רבותי בשקט? שים

 על דיבורים הרבה כל-כך אחרי לעצתכם.
 אתם הרי בשקט. זה את עשינו שקט:

מדברים? אתם למה הרף, ללא צועקים
 זה את עשיתם לא גייטץ: צ׳רלי

 גנבים כמו זה את עשיתם אלא. בשקט,
בלילה.

 !לגנבים מומחה הוא :כורג יוסף
!מומחה
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!באמת צ׳רלי, :בגין מגחם
אני בורג, ד״ר כן, שרץ: אריאל

מומחה. שהוא חושב
ב פעלה 101 יחידה אבנרי: אורי

למיפעלה. ישיר המשך וזה שקט,
 חברי־הכנסת, רבותי :שרץ אריאל
 גם קצותיו: בשני במקל לאחוז אי־אפשר

 להקים וגם ואי־פירסום שקט על לדבר
בשקט. ביצוע על זעקות

 התנחלויות להקים גם :פעיל מאיר
שלום. על לדבר וגם

 לבין שקט בין הבדל יש :שריד יוסי
גניבת־הדעת.

בינ פעיל, חבר־הכנסת : מילוא רוני
עו וגם השלום את הביא גס הליכוד תיים

ביחד. זה את עושה הוא התנחלויות. שה
 היה מה מילוא, רוני :חריש מיכאל

 יהיה הדבר אותו פיתחת־רפיח? עם הסוף
!כאן

היא הזאת הממשלה :מילוא רוני
ישו שהעלתה והיא השלום את שהביאה

שרון. אריק עם חדשים בים
 את גם תורידו אתם :אבנרי אורי

אלון־מורה.
 אריק עם הממשלה :מילוא רוני

השלום. את שהביאה הממשלה היא שרון
שו אני מילוא, רוני :חריש מיכאל

פח כמו מתחמק ואתה שאלות, אותו אל
תשובות. מלהשיב דן
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היושב-ראש, כבוד שרץ: אריאל

 באלון- ההתיישבות נושא נכבדה, כנסת
-------מורה

התיישבות. איננה זו :הכהן מנחם
חדש. נושא אינו-------:שרון אריאל

 ועדת־השרים קיבלה 1977 בנובמבר עוד
באלון- ישוב להקים החלטה להתנחלות

 יהיה ולא לכם, לומר יכול אני מורה.
 מיספר שעוד צבאי, סוד של גילוי בזה

 מערכת־הבי- החליטה כן לפני רב שנים
חשי בגלל הזה השטח את לתפוס טחון
הצבאית. בותו

 הודיע מדוע כך, אם :אבנרי אורי
? בטחוני נימוק לזה שאין שר־הביטחון

 חברי־ לכם, אגיד אני :שרץ אריאל
---------- הכנסת

עוסק שר־החקלאות :פ,עיל מאיר
? במה עוסק ושר־הביטחון בביטחון,

 אתה השר, אדוני כרוסמן: חייקה
שר־החקלאות? או שר־הביטחון

אבנרי חבר־הכנסת :שרץ אריאל
עו כשאתה לפעמים פעיל, וחבר־הכנסת

 אני מה אומר: אתה הזה הדוכן על מד
עו אני ? בקריאות־ביניים זמן פה מבזבז

 אתם כאשר מדוע: ואגיד בשקט כאן מד
 עוד סוללים קריאות־היבניים, את צועקים

צי עוד מובילים כביש, של קילומטר
 לא אני בית. עוד ובונים מים, של נור

זמן. לי יש מוטרד,
להפ מתכננים אתם כיטץ: צ׳רלי

אדמה? עוד קיע
מפרקים הזמן ובאותו :שריד יוסי
בפיתחת־רפיח. ישובים מפרקים ישובים,

!זמן לי יש : שרץ אריאל
אריק השר אדוני שילנסקי: רב
 וכל שאמרת, מה על הכבוד כל שרון,
עושה. שאתה מה על הכבוד
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ר אי איזה לדעת אפשר :פעיל מ

היום? בנו כביש
מתיימר הרי אתה :שרץ אריאל

 לא שאתה הייתכן לכל. מומחה להיות
באמת. באמת, שקורה? במה בקי

כרמיאל, את כשבנו :שילנסקי דב

נאומו בשעת שוון ארק
 הם ואחר־כך לטרקטורים מתחת שכבו הם

לכנסת. קולות לבקש כדי לכרמיאל באו
קל האופוזיציה עם שרץ: אריאל

בבקשה. לי תן הקואליציה. עם לי קשה לי,
עצמך, עם לך קשה :חריש מיכאל

קשה. הכי זה
טועה. אתה שרץ: אריאל
עצ שעם זו היא הצרה : יפעיל מאיר

 מבין לא בכלל הוא אבל לו, קשה לא מו
מסביב. נעשה מה

החווה. עם כמו כימעט :קריאה
מאז חברי־הכנסת, שרץ: אריאל

 או הממשלה ישבו ,1977ב־ החלטה אותה
ה בהיבטים ודנו הממשלה מתוך ועדות
 נוספות, פעמים שש הבעייה של שונים

 החלטה בסופו־של-דבר, שנתקבלה, עד
חשב אתם מה הסוף. עד ומלובנת כאובה

 להקים בזמנו, ההצעה, את שהצעתי תם,
ב תירשם שהיא כדי באלון־מורה ישוב

? פרוטוקול
 מיגדל רק שזה חשבנו :שריד יוסי

פורח.
הח עם ׳נמנה אינני :שרץ אריאל

 דווקא ולאוו בכלל, בממשלה — ברים
 אני תמיד: שאומרים — הזאת בממשלה

מעו בפרוטוקול. שיירשם כדי זאת אומר
בפרו שיירשם כדי דבר אמרתי לא לם

ה במפת הדברים את רושם אני טוקול.
וב ברמת־הגולן בביקעה, בגליל, שומרון,

עזה. חבל
ובפיתחת־רפיח. :אסנרי אורי

 המיגדליס עם ומה :חריש מיכאל
בטל עליהם שהודעת סיני, בצפון האלה
? וויזיה

גי שאתה הבדואים :אבנרי אורי
 גירשת שאתה הבדואים יחזרו. — רשת

ו האחרון, עד יחזרו ״חריגות״ בשיטות
ב יקרה הדבר אותו שם. תהיה לא אחה
מורה. אלון

■1 ■1 ■
ההצעה, את הצעתי שרץ: אריאל

 ישראל עם של העיקרית החזית זו כי
 זאת, ימנע לא חמישי גייס ושום כיום,
ב לחבל תצליח לא צבועים חבורת שום

האמיתית. ציונות
 חמישי? גייס זה מי :אכנרי אורי

!ברורות דבר
!אתה :קריאה

ה בוער הגנב ראש על : רום יוסף
! כובע

היושב־ראש, אדוני :אגינרי אורי
בוג אומר כשהשר להתערב. חייב אתה
 אתה חמישי״ ״גייס אומר כשהשר דים,
חמישי? גייס כאן מי להגן. חייב

 אתה ואיך :שיגמן פינחס היו״ר
 ? זוכר עדיין .אתה הממשלה, על התבטאת

!בפרוטוקול ישנו זה
 בץ כי הוא, המכאיב שרון: אריאל
 — מכאיב הדבר ואומנם — המתנגדים

 טובים, אנשים יש מאמינים, אנשים יש
 שנשמותיהם ישרי־דרך, אנשים גם יש

בטלווי הסתכלתי השנים. במשך הורעלו
 הדיווח את וראיתי האחרון ששי ביום זיה
ן הכתב של י מ א המד חלבי, רפיק ה
חקלאית. אדמה על בר

 לפטר ההזדמנות זו :הכהן מנחם
אותו. גס

זו בהזדמנות אולי בי*ץ: צ׳רלי
נו? הטלוויזיה? מן אותו גם תזרקו

! גזענות זו : קריאה ס־פש־סטקן!!׳• נשיססיות ..הצעות :ואלת׳ כץ אבנר♦,
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