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 גם אותו הזכרתי שלא אחרי השם, את
 באורח לשר עליו הודעתי בשאילתה.

פרטי.
השאילתה: נוסח וזה

ב המתנחלים מפעילי אחד כי לי נודע
 לשר אמסור שמו (שאת המערבית גדה

 בגוף להזכירו שלא כדי נפרד, במיכתב
 בבית- בשעתו מאושפז היה השאילתה),

 בחיפה, (בנטל) בלומנטל לחולי־נפש חולים
סכיזופרניה. של אבחנה נקבעה ושם

 שילטד ברשות בנשק, חמוש איש אותו
הצבאי. המימשל נות

לשאול: מתכבד אני
 לבדוק הצבאי המימשל נוהג האם )1(
המוח בשטחים רישיונות־נשק מבקשי אם

מחלת־נפש? של עבר בעלי הם זקים
 — כן ואם נבדק, הנ״ל המיקרה האם )2(
י הבדיקה בעיקבות הוחלט מה

 שר־הבי־ סגן השאילתה. נוסח כאן עד
 כלהלן: השר, תשובת את קרא טחון

שאלה(ו) ז השר תשובת צה״ל — ל
מתאי הנחיות ויוצאו לשאלה, דעתו נותן
 על־ידי יימסר לא שנשק להבטיח כדי מות

ה בין עברו, אם ■אלא לאזרחים, צה״ל
רפואית. בדיקה גס שאר,

 פרטים למסור רשאי אינני — )2( לשאלה
כלשהו. לאדם ביחס רפואיים

 נוספת שאלה שמיר: יצחק היו״ר
אבנרי. אורי לחבר־הכנסת

 אנשי נחקרו כאשר :אכנרי אורי
וצעירה צעיר הריגת לגבי קריית־ארבע

 המהומה במהלך רק תתחמם. שהאווירה
הכתבים. מן כמה נכנסו
 אך קטנה, לעובדה לב שם לא מהם איש

 התחלקו ההצבעה, נערכה כאשר חשובה.
 באולם ההצעה. לטובת ,19—20 הקולות

 היושבת- אך ,19—19 החלוקה היתה עצמו
 הוסיפה ארבלי־אלמוזלינו, שושנה ראש,
 שהיא ההצעה, למחייבי קולה את כמובן
זכותה. זוהי שלה. המציעים אחת היתה

 לא שהדתיים מפני פרצה השערורייה
 למעשה — וטענו זו, תוצאה עם השלימו

 באותה אותה. זייפה שהיושבת־ראש —
 נוסף חבר־כנסת חשוב: משהו קרה שניה
 הדלת ליד במושב והתיישב לאולם, נכנס
 ליציע־הכתבים. מתחת הנמצאת נכנס, שבה

 שגם לי נדמה לכך. לב שמו לא הכתבים
זאת. ראתה לא היושבת־ראש

 המערך, איש עמאר, משה היה ח״כ אותו
 היתה אילו ההצבעה. של מושבע ותומך
 התוצאה, היתה חוזרת, הצבעה נערכת
.19 מול 21 ההצעה, לטובת משתנה איפוא,
 לשבת צורך והיה — חשוב אך קטן, פרט
לראותו. כדי באולם,

 העיקרית הסיבה כמובן, זוהי, לא אך
טכנית. אינה הבעייה בדיווח. לפער

 אורבות הפרלמנטרי הכתב של לפיתתו
עצמו. הוא היא העיקרית הסכנה סכנות. כמה

 תפיסה בעל אדם הוא האידיאלי הכתב
 הפרלמנטרי, המישחק את האוהב פוליטית,

 עם הפרטיות דיעותיו את מערבב שאינו
ולשנאות לאהבות מניח שאינו שלו, הדיווח

׳7^
שלא היו רכים. הדהימה הכותרת

 זדונית המצאה זוהי כי ושסברו לה, האמינו
המסדים. השבועון של

 וייצמן: לעזר באלחוט הודיע שומרון ״דן
 ואתה — עליהם נתגבר לא אש פתיחת בלי

 ההוראה!״ את לי לתת צריך
 גליון של 38 בעמוד פורסמו הדברים

 קרב־האי־ על שדיווח ),2178( הזה העולם
 נאות־סיני. של גן־הירק של תנים

טענת את שאישר בינלאומי, סקופ זה היה

 שמע כי מדווח נאות־סיני, של (לשעבר)
 האלוף הדרום, פיקוד אלוף את אוזניו במו

 לשר־הביטחון באלחוט מודיע שומרון, דן
ש המתנחלים, את לפנות יכול אינו כי

 ושאיימו שונים, מסוגים בנשק הצטיידו
 באש. יפתח אם אלא פעילה, בהתנגדות

 לתת אם להחליט משר־הביטחון ביקש הוא
לא. או פקודת־אש

:לשאול מתכבד אני
 מעמד, באותו שר־הביטחון החליט מה

שיקוליו? היו ומה
 עליה השיב השאילתה. לשון כאן עד

 בשם ציפורי, מרדכי שר־הביטחון, סגן
ה בדברי הדברים רשומים וכך השר.

כנסת:

 :1ו״צמ רעזו באוחש הודיע 11ש₪־ ח
 (!רחם נתגבו ר* אש בתיחת ,,.בר

, החסה! אח ,ד רתת צוין־ ואתו! -
 שזלינז בז־ולזז ביגיי־אשי ומכונית יחריש שהתל. דזוני עיד רסודיש משאגק היה עליי.

ה זזסתיי־בבים ■של יעמידזזת י זים להידבר שיטריז ניבה יזם, בבארי־ אי. ב־ מ
 את תפש שהמזזי־שבים אתר דל בתיננן.

 ביהוש־ הדש־מרת *ו! שבצש וועזל מ-ק!נגי
 היום שלפני בישיש שביצר הגג, דדיו. לי

, מהמי־שז. ■ י נ ז  הפינוי, .נסיון גזנדך.. שב־ ?
ל את במהירות קלס  אמ-יריש שהין איחס נ

 וד של ההבנה ״גיזז שליו. צ־יצביש להיית
 לפני ערו הבניין בפתח זינגחז תשש לידינד
הו- אליי, להתקרב תצליח אתד. שחייל

ד בשי מזוחיזגזז. בפעש ומתיישבים. מ  ש
ת בעשר. -בואו אז.  שפיי ללא הדיגיי א

שק. לחיילים דשים. בית  שידים וגני איר:
 בהם.״ תפגעו אל לדל. עמד ־ז יד, דליכס
ס זז היתה ייא מ  שגערך הראשינה ת
 וארת־&יני, סתיישג• שם ודדברזת נש־ון

 גח־זב כאשר השינוי. לנסיון שקרמו בידים
י שזב.־- זזשבי־ע בתחילת ה&תגתלים נ

)2178 הזה (העולם גאדת־סיני על ככתבה הסקופ
בכנסת אישור יש

 מוכנים היו המתנחלים כי הזה, העולם
 נשק כך לשם צברו וכי חמוש, לעימות
שונים. מסוגים

— זה סקופ פירסם לא אחר עיתון אף
אותו. שפירסמנו אחרי גם

זו? חשובה ידיעה לנו היתד, מניין
 ינאי, יוסי בתכלית. פשוט הוא ההסבר

 הדברים את שמע המאורעות, על שדיווח
 האלוף, בקירבת היה הוא אוזניו. במו

 האלוף השר. עם באלחוט התקשר זה כאשר
בכך. הבחין לא

נכו אכן הדברים כי הספקן לקורא מניין
נים?

 תשובה כך על ניתנה האחרון בשבוע
 שאילתה על השיב שר־הביטחון רשמית.

זה. בעניין לו שהגשתי
:לשונה וזו

בגן־הירק שנכח — הזה העולם כתב

שפי למנוע החלטתי : השל תשוסת
אמצעי־שיכנוע. ולמצות דמיס כות

 נוספת שאלה שמיר: יצחק היו״ר
אבנרי. אורי לחבר־הכנטת

 התשובה פירוש האם ז אסנרי אורי
ב שניתן העובדתי, שהתיאור הוא הזאת

נכון? שאילתה,
 יותר או פחות :סגן־שר־הכיטחון

נכון.

מנהיג

ל גם השר השיב הזדמנות כאותה
 היא עניין. בה שיש שלי, אחת שאילתה

 גוש־ של המרכזיים המנהיגים לאחד נוגעת
כאן אזכיר לא הגינות, מטעמי אמונים.

סיני* נאות קרם כסיום (משמאל) שומרון אלון!
בשדה אישור אין

ה את למסור המתנחלים סירבו בחלחול,
 מוסר צה״ל כאשר לבדיקה. שלהם נשק
 החובה עליהם חלה האם למתנחלים, נשק

 לנדשטרה, או לצה״ל הנשק את למסור
 ? לכך נדרשים הם כאשר
ספק. אין :הביטחון1■שר־ סגן

איש
בדלת נכנס

 המתרחש על לדווח שהתחלתי מאז
 לפרוטוקול, מחוץ המדור במיסגרת בכנסת,

 רבה. בתמיהה קוראים וכמה כמה אלי פנו
 שפגשתיו ידיד השבוע זאת לבטא היטיב

 בארץ יש ״האם :בעוקצנות וששאל ברחוב,
 עליה מדווח שאתה הכנסת כנסות? שתי
 בעיתונים מדווחים שעליה הכנסת אינה

האחרים.״
 הזה. הרושם להתקבל יכול שאכן חוששני

 מאורעות בין דמיון שום אין לעיתים
 התמונה ובין אותם, מתאר שאני הכנסת

אחרים. עיתונים בכמה המשתקפת
כלשהו. הסבר טעון. הדבר

 שזווית- הוא ביותר התמים ההסבר
 פיסית. מבחינה גם שונה, שלי הראייה

 שאינם דברים, ורואה באולם יושב אני
 שומע שאני מובן מיציע־העיתונאים. נראים
והתייעצו חילופי־דברים למשל, — דברים

 שאינם — הישיבה במהלך ח״כים בין יות
 כתבי־הכנסת שרוב ומכיוון ביציע. נשמעים

 רוב במשך נוכחים להיות טורחים אינם
ניכר. להיות יכול זה הבדל הישיבות,
 הוויכוח השבוע התחיל כאשר :למשל

 לא הזונות, מעמד לגבי הצעת־החוק על
 זה ביציע. הכתבים מבין איש כימעט נכח
כנראה, ציפה, לא ואיש ביום מאוחר היה

 הגרוע הכתב הדברים. את לסלף אישיות
 דחף בעל קהה־חושים, עיתונאי הוא ביותר

 לנעשה, אדיש שהפך כוחו, את להפגין חזק
 המתאים תוקפניות, אישיות דיעות בעל
ו הפרטיות להשקפותיו שלו הדיווח את

ו כאלה בכנסת יש האישיות. לאהבותיו
בשמות. אקרא ולא כאלה.
 אנשי — חזקות השקפות בעלי כתבים יש

שהקרי — כמובן השלמה, ארץ־ישראל
 שמדבר מי וחלק: פשוט הוא שלהם טריון
 לדווח ויש חדשות, הוא הסיפוח, בזכות

 אינו לסיפוח, שמתנגד מי בהרחבה. עליו
 על כלל לדווח צורך אין כן ועל חדשות,
 להצטיין מכובד עיתון יכול כך מעשיו.
 מורכבת הכנסת מגוחך: פרלמנטרי בדיווח
 הורביץ *גאל כהן, גאולה שמיר, ממשה
יוק. — השלום אנשי ואילו

 דומות, לתוצאות מגיע אחר מכובד עיתון
 שיטה באמצעות פחות, לא ומגוחכות

 מי כל־יכול. שהוא מרגיש הכתב אחרת:
 איבו — בו שפגע מי זוכה. — לו שמתחנף

קיים.
 כמנכ״ל לפיד טומי של להתמנותו עד

 והרדיו הטלוויזיה הצטיינו רשות־השידור,
אפ מאז ואובייקטיבי. מיקצועי חי, בדיווח

הטלוויזיה. לגבי ההיפך את להגיד שר
 גינוסר, שלמה דבר, כתב זכה השבוע

 פרלמנטרי כתב על־שם סביסלוצקי, בפרס
 בטכס הוענק הפרס לעולמו. שהלך ותיק
 לחתן, הגיע הפרס כי הסכימו הכל קצר.

 ביותר. הטובים מן הוא דבר של הדיווח כי
 אחרונות. ידיעות את מציין הייתי אחריו

ברשימה. אמשיך לא בישא, עינא מיפאת

רגב. יצחק המתנחלים, מנהיג
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