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 זה את אמרת למה ג עטשי זידאן
 אני בך. תחזור !שכמוך גזען ? בציניות

הטלווי אדמת על יושב הוא !לו מציע
!בך תחזור הישראלית. זיה

 אתה לא עטשי, זידאן : שרץ אריאל
לח אותי תביאו לא לעולם כמותך ולא
כמותך. ולא אתה לא מדברי־אמת. זור

 לא !משם תרד אז : ?{טשי זידאן
 פה !בגזענות ולא בזילזול כאן מדברים

!בגזענות מדברים לא
 הוא כאן היחידי האמין ג פעיל מאיר

שרון. אריק
 גייס על מדבר אתה ג שריד יוסי
 1 פשיסט אתה חמישי?

 מי לדעת רוצה אני ו עטשי זידאן
 חבל ? מתכוון אתה למי !החמישי הגייס
 לא אתה כזאת. במה על רק יושב שאתה

 בוגד אתה אותך. ישמע אחד שאף ראוי
!אחר אחד אף לא ישראל, במדינת

נת הזה הדיווח את :טובי תופיל!
 ב־ דווקא בחרת למה העיתונים. בכל נו

חלבי? רפיק
 !גזען ונשאר גזען היה הוא :קריאה
 מציע אני חברים, :חריש מיכאל

!הכל זה טיפש, ממש הוא להירגע, לכס
 תתבייש חריש, מיכה . :קצב משה

 הוא ! טיפש הוא ז חריש מיכאל!לד
!טיפש פשוט

איו הליכוד: מספסלי קריאות
? מדבר אתה

 הוא טיפש, הוא כן, :חדיש מיכאל
!גדל שלא ילד ! טיפש

אינפנ פשוט הוא :אמוראי עדיאל
 ! אינפנטיל !אינפנטיל אינפנטיל. הוא טיל.

 את להגיד אחת פעם צריך !אינפנטיל
האמת.

 טיפש. ילד הוא :חריש מיכאל
באולם) (מהומה
חבר־הכנ־ שינמן: פינחס היו״ר

 חברי־ להפסיק. מבקש אני אמוראי, סת
 האופוזיציה, ומן הקואליציה מן הכנסת

!הפסיקו אנא
שרי־הממשלה גם :חריש מיכאל

עליו. כך חושבים
 אמין מי היא השאלה :פעיל מאיר

? שר־החקלאות או שר־הביטחון —
 מה היושב־ראש, אדוני :עטשי זידאן

הכנסת! בכבוד פגיעה זו אמר שהשר
 אני היושב־ראש, אדוני :עמאר משה

 בו לחזור מהשר לבקש שצריך חושב
מדבריו.

 את תפסיקו :שיינמן פינחס היו״ר
 כך, להמשיך נוכל לא קריאת־הבינייס.

הישיבה. את להפסיק אאלץ ואני
ל בכלל מה בשביל :עטשי זידאן

הת אחרי ? היושב־ראש אדוני המשיך,
להמשיך? כאלה, בטאויות
 בו לחזור חייב השר עמאר: משה
!מדבריו
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היושב־ראש, כבוד שרץ: אריאל

, -----------נכבדה, כנסת
 !בך חזור 1 בך חזור : קריאות
לפ כוונה כל לי אין :שרץ אריאל

אחר. בכתב או זה בכתב גוע
כ כוונה לך אין ? באמת :קריאות

? זאת
תוב־ על מדבר אני שרץ: אריאל

 ו׳ ביום שהוצגה מסויימת, ׳נית־טלוויזיה
 כדי אפילו — מאומה יעזור לא האחרון.
 להחליף יכול אינני רצונכם, את להשביע

 את והגיש ערך שצילם, מי של שמו את
תוכ על מדבר אני יעזור. לא התוכנית.

מסויימת. נית
 גם כזה סיגנון שמענו :אכנרי אורי
אחרות. ממויימות בארצות

על מדבר כבר אתה אם :קריאה
טומי התמנה למה לנו ספר טלוויזיה,

 אני הנכבדים, רבותי :שרץ אריאל
 אולי יביא הזה שהמינוי תיקווה אומנם
 עוז־רוח אותו לו יהיה אם המצב. לתיקון
 יביא אומנם שהמינוי — כך לשם שצריך

שה דיווח יהיה בטלוויזיה שהדיווח לכך
אמת. יהיו בו עובדות

 שרפיק מקווה גם ואתה הכהן: מנחם
בטלוויזיה. יהיה לא חלבי

הכל. הורס אתה : פעיל מאיר
 חבר־הכנסת :שיינמן פינחס היו׳׳ר

? ממשיך אתה למה פעיל,
 אדוני רוצה, שאני מפני : פעיל מאיר

! היושב־ראש
 התנגדות כל לי אין שרץ: אריאל

 אחרת או כזו דעה להבעת מתנגד אינני אני
 כשבאים אבל אחרת. או זו דעה להבעת

ה האדמה את ומציגים בתוכנית־טלוויזיה
 ישראל אזרחי שרוב הנחה מתוך חקלאית,

 את לצלם ובמקום המקום, את מכירם לא
 את מצלמים אלון־מורה הישוב של השטח
שלהגורן  שזה חושב אני — רוג׳ייב כפר '

 בלתי־נכונה. עובדה מסירת שנקרא מה
ההת שטח את כתב אותו צילם לא ולמה

 את מצלם היה אילו כי ? עצמה נחלות
 לו, מתברר היה עצמה, ההתנחלות שטח
 שמדובר ישראל, עם לכל אלא לו, רק ולא
 אחד דונם אף בו שאין סלעי, בשטח כאן

מעובד.
הפקעות? מצדיק וזה כיטץ: צ׳רלי

 איזה הליכוד: מספסלי קריאה
? הפקעות

 שהזכרתי הסיבה וזו שרץ: אריאל
הטלוויזיה. כתב את

 הכפר בין המךחק ומה' : פעיל מאיר
? לגבעה

 איננה הכפר של הגורן :שרץ אריאל
התפוס. השטח בתוך נמצאת
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 לאלה בעיקר הבית, חברי לכל מציע אני

 אני — פסק־הדין את ומזכירים המדברים
 אילו היטב. אותו לקרוא גם להם מציע

 את במדוייק מבינים היו זאת, עושים היו
 וזו תפיסה, לבין הפקעה שבין ההבדל
 גם הזאת. הפרשה את שהזכרתי הסיבה

 וזו הפקעה, על דובר בתוכנית־הטלוויזיה
 על שם דובר בלתי־נכונה. עובדה היתה
 רוצה ואני הגורן, את וצילמו מעובד שטח

היה. מה לכם לספר פשוט
 צלצלתי בטלוויזיה, הכתבה את כשראיתי

 :לו ואמרתי רשות־השידור מנכ״ל אל
 בלתי־נכונות: עובדות שלוש בכתבה היו

 הישוב, חבר עם שנערך הראיון האחת,
 על אלא במקום, נערך לא מינץ, אברהם
 עובדה זו עקרבה. לבין שכם שבין הכביש

אחת.
 רשות־השידוד למנכ״ל אמרתי שני, דבר

נתפסה. אלא הופקעה, לא האדמה —
ההבדל? מה צ׳רליכיטץ:

 חשוב זה הבדל, באמת :עטשי זידאן
!מאד

ם ח ן מנ י נ  אס ביטון, חבר־המסת :כ
תשאל. אל — יודע אינך

 שאמרתי שלישי ודבר :שרץ אריאל
 אדמה שם אין :רשות־ד,שידור למנכ״ל

 רשות־השידור: מנכ״ל לי ענה מעובדת.
 שם היושב הזקן הערבי את ראיתי אני אבל
 בכי־ היה בדיוק זה לו: אמרתי הנפה. עם

 קשר שום לזה אין הכפר. של כר־הגורן
דובר. שעליו למקום

לבין זה בין המרחק מה :פעיל מאיר

 המקום לבין זה בין המרחק מה המקום?
? נתפס אלא הופקע שלא

בפיתחת־רפיח גס :טובי תופיק
האדמות. מן אנשים מנשלים שלא אמרת

 חבו־ לך, מציע אני :שרץ אריאל
השטח. את למדוד פעיל, הכנסת
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אתם חברי־הכנסת, :שרץ אריאל

 לבוא היום לי מצאתי מה תמהים ודאי
ה בכל עליו ולעמוד הזה בנושא דווקא

 על לכם: אענה ואני שצריך, כפי תקיפות
 ואנו ישראל, של קיומה בעיית היום הפרק

ב והמכריע הקריטי לנושא היום ניגשים
 שנים ולמשך בעתיד לקיומנו בקשר יותר
רבים. ודורות רבות

כמו שאין דמגוגיה זו :טובי תופיק
זכו על מדבר אינני :שרץ אריאל! תה

 די* בארץ־ישראל גם קיימת זכותנו תנו.
 מה אך בלתי־מעורערת. זכותנו מיזרחית.

 שנמנה מי אל וציונות זכות על אדבר
מעוותת. שציונותו מי או הציונות אויבי על

ממך. חוץ כולם, :אבנרי אורי
הבי על אדבר לכן שרץ: אריאל

----------הכנסת חברי לי ותרשו טחון,
שר־הביטחון שיבוא :אכנרי אורי

ביטחון. על לדבר
 לא בנדורה, על תדבר :ביטון צ׳רלי

שר־החקלאות. אתה ביטחון. על
------------דרך־ארץ :סבידור מנחם
התפיסה״. ״שר זה : פעיל מאיר

 מר, צחוק צוחק אני :שרץ אריאל
 חוזרים הדבדנים כל את שומע אני כאשר

 ו־ הביקעה חשיבות על מאולפים כתובים
 בגוש- הלא ? גוש־עציון איך גוש־עציון.

 מחלקת ראש הייתי כאשר נאנסתם, עציון
 בכפר״ המחנה את תפסתי בצה״ל, הדרכה
-----------עציון

 שר שהוא לכס אמרתי :פעיל מאיד
התפיסות.

ץ אריאל ר  של הגרעין נכנס ולשם : ש
 בגוש־עציון רצונכם. חרף כפר־עציון, בני

ל הפך המקום פיתאום עכשיו נאנסתם.
 לא־חשוב שהוא חושב שאני לא — חשוב

 אתם אבל עצומה. חשיבות בעל הוא —
חשוב. להיות הפך הוא ומייד נאנסתם,
? אתם זה מי : פעיל מאיר

מובן. לא זה חריש: מיכאל
זיב־ אנא חברי־הכנסת, :שדון אריאל

 מבין הביטחון על שמדיר מי כל לא רו,
בביטחון.
עליך. גס נכון זה :פעיל מאיר
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ץ אריאל ר  הערות לקבל מוכן אני :ש

 כמבינים מקובלים שבעיני אנשים, משני
 ראש־הממ־ הוא מהם אחד בענייני־ביטחון.

 יגאל — והשני רבין, יצחק לשעבר, שלה
ומבי שם, שישנם אנשים שני אלה אלון.

 יש להתווכח. מוכן אני איתם בביטחון. נים
להתווכח. מוכן אבי שונות, דעות

דיין? משה עס ומה :אכנרי אורי
 חבל רובם האחרים, שרץ: אריאל

 בעניין כולם על וישפיעו בילבול שיוסיפו
 — ידבר מי מומחה. נעשה אחד כל זה.

 המומחה מבין מה שריד? חבר״הכנסת
? דרך־אגב נסיונו, מה י בביטחון הזה

ב מבין משאתה יותר :פעיל מאיר
חקלאות. מו ״כל :וגרונך ׳בורג ןי׳ול, ר שאמות מה תל הל
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