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 תופר שכבר' זה מי? שרון: אריאל
 בצבא שירת שלא ראש־ממשלה, חליפת
מי? הוא? אחד? יום אפילו

ו ש אדוני ירדת, לאן :שהל משה
? החקלאות

ה ראש־הממשלה היה מתי :כץ זאב
בצבא? נוכחי

י אדוני :שיינמן פינחס היו״ר  ש
 האשמה. סתם זו בך, חזור אנא החקלאות,

 אי״ בו. שיחזור לשר ומציע מבקש אני
 שלא בדברים מדוכן־הכנסת להאשים אפשר

נכונים. הם אס ידוע
 ראש־הממ־ שירת ימים כמה :קריאה

בצה״ל? הנוכחי שלה
 מבקש אני השר, אדוני :שחל משה

מדבריך. לחזור ממך
 מציע אני יטיינמן: פינחס היו״ד

ש לעניינים יגלוש שלא לשד״החקלאות
לתשובתו. ישירות נוגעים אינם

לגלוש. לא מסוגל לא הוא :כץ זאב
 שירת תמיר שמואל :אכנרי אורי
? בצה״ל

 להיות תתחילו באמת, :שרון אריאל
 מנווה־ חשובה כוכב־השחר במה רציניים.

צוף?
 אליך פנה היושב־ראש :שחל משה

תשו לשמוע רוצים אנו מסויימת. בהצעה
 מדבריך. בך לחזור אליך פנה הוא בה.

גבול. יש לא. או בכן לו תענה
בו? שיחזור למה אבל קופמן: חיים

 ועידת־ לא זה כאן :הכהן מנחם
 כאן !הזאת האלימות עם תפסיקו !חירות

!מילולית אלימות תהיה לא
נזעקתם. מה יודע אינני שרץ: אריאל
 שר אדוני :שיינמן פינחס היו״ר
 התייחס לא החקלאות שר אמנם החקלאות,

 למען זאת בכל אישית, פגע ולא אישית
------------הסדר

לא שר־החקלאות חריש: מיכאל
לדבריו להתייחס צריך לא לדבריו, אחראי

לי במה מנווה־צוף? חשובה כוכב־השחר
 רואים שממנה ממעלה־נחל, חשובה מונים

 המעגן את עפולה, את החרמון, פיסגת את
 ובמה אשדוד? בנמל האוניות ואת בחיפה

 מאריאל מכרמי־שומרון, חשוב גוש־עציון
חשובים. ואלה חשובים אלה ומתפוח?
יפונו. כולם וכימעט : פעיל מאיר

 ו־ צפון־סיני עם מה :חריש מיכאל
? פיתחת־רפיח

 שהם לכך תזכה לא :•שתן אריאל
יפלו.

 ועוד יפונו, !יפלו לא :פעיל מאיר
!איך

 פיתחת־ את פינית אתה :ביטון צ׳רלי
אותם. גס תפנה ואתה רפיח,

מת אתה שר־הפינוי. :אכנרי אורי
בזה. מחה

 חשובים. ואלה אלה שרץ: אריאל
יותר. ■חשוב ואין חשוב פחות אין
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 אלון־ של חשיבותה במה השאלה נשאלת

מורה.
 הקובעים לאומיים לעניינים באים כאשר

נגמר.׳ הזה המישחק גורלנו, את
 דבר שום נגמר? מה פעיל: מאיר

 פורחים מיגדליס לך בונה אתה !נגמר לא
אחר. במקום אותם ומפנה אחד, במקום

 — אתה היית פורח מיגדל : קריאה
על־ידך. היושבים ואלה אחה

 מה שאלה נשאלה :שרץ אריאל
 שמן לי ונדמה אלון־מורה, של חשיבותה

 אלון־ של חשיבותה את להסביר הדין
כל־כך. זאת לדעת רציתם מורה.

 הצפוני האגף את מבטיחה אלון־מורה
 נמצאת אלון־מורה !שומרון חוצה ציר של
ש ישראלי, מחנה־קבע על השולט הר על

 האוטונומיה, בזמן גם מחנה־קבע יישאר
 מלפני עוד השטח לתפיסת החלטה וזו

שממנו במקום נמצאת אלון־מורה שנים.

הנוי את הורס ..אתה פעילי: מאיו
 אלון- לשכם. הראשיות הכניסות על תצפית

 למעלה־אפריים. הציר את מבטיחה מורה
 רכס של החזקה בידינו נותנת אלון־מודה

 הוד שכל־כך העליונה, המדרגה על השולט
 הגאונית מהתוכנית חלק שהיא בכך גדרתם

 בתוכנית טובים דברים ויש — אלון של
אלון. של

 מסכנות שההתנחלויות להוכיח הניסיון
 שזו מבינים לא כאן חמור. הוא השלום את

 מדינה להקמת הפועלת שלמה, מערכה
שלמה. מערכה כאן יש שנייה. פלסטינית

 מצריים עם השלום את להפוך ניתן
 המדינות, לשתי אדיר ולמנוף עצום להישג

 מם־ של האוטונומיה תוכנית על בהתבסס
שלת־ישראל.
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יפו שלכם ההתנחלויות :אבנרי אורי

 לך אמרו מצריים. עם, השלום את גס צצו
במצריים. זאת

 יש על־כך, נתעקש אם :שרץ אריאל
 ביד, יד איתנו ילכו שהמצרים מלא סיכוי

 לשלום הצדדים, לשני הקשיים כל עם
 ב־ כולל הסדר של התחלה שהוא מלא,

איזור.
ילדים. פיטפוטי :אכנרי אורי

 אתה הזה, השלום לפי :טובי תופיק
 הלבנון את קפריסין, את גס לתפוס צריך
צריך אתה הזה השלום לפי גילעד. ואת

 ולא למעשיו לא אחראי לא הוא ברצינות.
לדבריו.
 שירתם, אתם איפה :אכנרי אורי

מש של חבורה הזאת, הממשלה חברי רוב
! תמטים

 לא שהוא יודע אתה :חריש מיכאל
 משנה הוא היום, אומר שהוא מילה רציני,
למחרת. אותה

----------:אודמרט אהוד
 אול־ הלאומי הגיבור אכנרי: אורי

ה הגיבור !תמיר הלאומי הגיבור !מרט
גיבו !משתמטים של חבורה !נסים לאומי

!לאומיים רים
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 שם כאן הזכרתי לא :שרץ אריאל
 מועמדי- את בחרתם לא עוד אדם. אף של
 אבל יודעים. הייתם בוחרים, הייתם אם כם.
 בי, לחזור אותי ביקש היושב־ראש אם
בקשתו. את מקבל אני

ה את הופך אתה למה הכהן: מנחם
 זה את עושה אתה למה לאלימה? כנסת
 בלי תשיב !ועידת־חירות לא זו ? הזה לעם

מילולית. אלימות
 קצת להיות תתחילו שרץ: אריאל

* במה רציניים. שתהיו הזמן הגיע רציניים.

רון. ואימרי כץ זאב מאחוריו, *

המיזרח־התיכון. כל על לחלוש
ל משהו משאירים אנחנו : קריאה

מוסקבה.
 על משקיפה ההתנחלות טובי: תופיק

 לגור, אסור בביקעה זה. על ומשקיפה זה
 כי אסור, ברכסים ישראל, ביטחון זה כי
? יגורו איפה ישראל. ביטחון זה

 חבר־הכנסת :שיינמן פינחס חיד״ר
כל־כך. תתרגז אל טובי,

 שרון אריק של בחווה :אבנרי אורי
יגורו.

? גר אתה איפה : קריאה
 הבריאות, על הבל שרץ: אריאל

 יהיו מדוע: לך ואגיד טובי, חבר־הכנסת
 הנושא על תתרגז שבהן רבות פעמים לך

 העונה ברורה, תוכנית יש לממשלה הזה.
 תבין ומכאן ישראל, של ביטחונה בעיות על

 אנא רבות. פעמים להתרגז לך ייצא שעוד
כוחך. על מעט שמור
הפו למניפולציות לב לשים נפסיק אם

 קטנים, אינטריגנטים מיני כל של ליטיות
 כמו שקריהם את לציבור לספר שממשיכים

 לא ומה — הסכם־השלום חתימת לפני
ה חתימת לפני הזאת הממשלה על אמרו

שלא שלום, יהיה שלא אמרו שלום?

 על דיברו יפריעו, שההתנחלויות יחתמו,
 ? קרה ומה ערי־הדמה, על המיגדלים,

 מה יודעים אתם אתכם. שמכה זה הרי
 נבואר שכל זה אתכם מכה אתם? מכה

 שמכה מה זה גבואות־שקר. נמצאו תיכם
 אתם לשילטון, לחזור כדי הרי אתכם.
 על לוותר שילטון, על לוותר מוכנים

הכל. על לוותר ארץ־ישראל,
 לא מה ? החתימה לפני אמרתם לא מה
 את כאן שהשמיעו הצרחנים, אותם אמרו
 שאינם הנוספים והצרחנים היום׳ קולם
 שלום־ שיהיה לכם אומר ואני ? כרגע כאן

בשלום־אמת. מאמין ואני אמת,
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 עם שלום־אמוז יהיה לא : פעיל מאיר
אלון־מורה.
בבי עכשיו אומר אני :שרץ אריאל

 בגלל לא נחתם מצריים עם השלום : רור
 ״שלום־עכ־ למרות אלא ״שלום־עכשיו״,

!שיו״
 אריק למרות נחתם הוא : פעיל מאיר

שרון.
 למרות לא נחתם והוא :שרץ אריאל

ההתנחלויות. בגלל אלא ההתנחלויות,
את מפנים למה כן, אס :פעיל מאיר

 לשילטון לחזור כדי שרץ: אריאל
 זה אך עצמי, להרס להביא מוכנים אתם

תצליחו. לא לכם. יעזור לא
 לעשות צריכים לא הס :גלם דוד
בשבילם. זאת עושה אתה כלום.

 טועה, אתה בזה אמוראי: עדיאל
 טוב המלאכה את עושים אתם השר, אדוני
מאוד.

 והשלום יימשך התהליך :שרץ אריאל
 ימסרו וחלילה, חס אם, אבל אמיתי. יהיה

 המלך, לחוסיין ביקעת־הירדן יישובי את
 היחיד הייתי ולא — באוזני ששמעתי כפי
 מוקדם קצת עצמו, את שמייעד מי מפי —

 וחלילה, חם אם, ;הממשלה לראשות מדי,
ב ובשומרון, ביהודה בהתיישבות יפגעו

 ש״שלום־עכשיו״ כפי וברמת־הגולן, עזה
וה שנייה, פלסטינית מדינה תקום רוצה,
וערביי הגליל שערביי יהיה הבא שלב

 עור עם עומדים אותם וראינו — ואדי־ערה
 של שמות לנקוב כדאי ולא אחדים, כמה

 למדינה להצטרף יבקשו — שם שעמד מי
שתקום. הפלסטינית

? איתך עומד ומי : פעיל מאיר
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 שר־ אדוני :שיינמן פינחס היו״ר
 האם :אותך לשאול רוצה אני החקלאות,

 להציע אם ? לוועדה להעביר להציע כוונתך
מוגבל. זמנך להסיר,

דקה. חצי עוד שרון: אריאל
 מאשקלון תושב כל להזהיר רוצה אני

 שחייו לדעת חייב תושב כל נהריה, ועד
 אני לכן במדינה. יותר בטוחים יהיו לא

 האחרונות שבשנתיים לכנסת לדווח שמח
חיו במקומות יתדות הזאת הממשלה תקעה

 ניתן שלא יתדות ישראל, לביטחון ניים
 לעקור יהיה ניתן לא אותן, לעקור יהיה

אותן.
 נאות־סיני את גם אתה :אכנרי אורי
!לעקור הצלחת

 יותר הרים כבר עקרת אתה :קריאה
גדולים...

 גוש־אמונים, אנשי כי : שרץ אריאל
הם ההתיישבות, תנועות אנשי שאר כמו

בציפור נאחזו בהם הסלעים מן אף חזקים
ניהם.
 ההצעות שתי את להסיר מבקש אני

מסדר־היום.
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 על וההצבעה שרון של נאומו אחרי

 נגד 39( וטובי שריד של הצעתם הסרת
 נמנע מהמפד״ל גלאס דויד כאשר ,31

 שר׳הביטחון נעדר, מלמד אברהם ואילו
 התרוקן בולטת) בצורה נעדרים ושר״החוץ

 שתי על נמשך הוויכוח אולם האולם.
 שרון מימין. שבאו האחרות, ההצעות

 אורי הציע וכאשר לוועדה, להעבירן ביקש
 דין- התפתח מסדר־היום, להסירן אבנרי

:חדש ודברים
היושב״ראש, אדוני :אבנרי אורי

נכבדה, כנסת
 זקוקה איננה עכשיו״, ״שלום תנועת

 ידועים המפוארים מעשיה שלי. להגנה
כולו. לעולם הגיע ושימעם בארץ,

 21מ־ אחד להיות גאה אני :זאת רק אומר
 על ובפומבי בגלוי שהצהירו חברי־הכנסת

 אחד להיות גא ואני זו, בתנועה תמיכתם
 את היום בלובשי בתנועה. מאנשי־השורה

הז את להביע ביקשתי התנועה, חולצת
מעשיה. עם העמוקה דהותי

 לרוב ביטוי היא עכשיו״ ״שלום תנועת
 מאגדת היא הזאת. בארץ הגדול הדומם
 רבות, מיפלגות של וחברים אוהדים בתוכה

 אוהדי- אולי או אוהדי־ד־,ליכודי, ובכללם
הליכוד־לשעבר.

הליכוד). בספסלי (מהומה
 חברי־הכנסת :שיינמן פינחס היו״ר
 שם? קורה מה אלי. פניכם אנא מהליכוד,

 — שריר חבר״הכנסת רום, חבר־הכנסת
לשבת, אבקש

משבר פרץ כנראה :אבנרי אורי
טוב. — בליכוד

אל רי סכנה. אין סכנה, אין :שרון א
 אריק שם, אתה אס :אכנרי אורי

 בטוח אני — שרון אריק השר — שרון
 במאוחר, או במוקדם משהו שם שיתפוצץ

 אי־פנום היית שאתה אחר גוף בכל כמו
אליו. שייך בחייך
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