
במדינה
 )31 מעמוד המשך
 הכנסת דוכן על ניסים, משה !טים,

 נראה האיסור, את להצדיק די
מאוד. !ומלל
 את מסכן הכנס כי טען הוא

 מבקשים שיוזמיו :יטחון־המדינה,
יש ערביי על אש״ף את המליך

 היסודות כל בו ושהתלכדו אל,
 הערבי. ברחוב וקיצוניים

 אותו שיסע מחברי־הכנסת אחד
 בקריאת־ מישפטים כמה כל ודרי

 ז ההוכחות ״היכן :קצובה יייים
 הציטו־ היבן 7 המיסמכים יכן
״7 זים

 היתר. לא נבוך. חיוך חייך ניסים
 לאישור אחת מובאה אף ידו

אשמותיו.
 טענותיו כי מיקרה. זה היה לא

ה בין פניהן. על מגוחכות יו
: ואר
 המעוניין בישראל גוף אין 9

ת חו  הייצוג במסירת מרק״ח !
 כי אש״ף. בידי ישראל ערביי זל

ב כלשהו ייצוג אין קומוניסטים
 יסד שולטים שבה אש״ף, מרת

 בידי הממומנים ימניים, ות
 לייצג המתיימרת רק״ח, עודיה.
 בוודאי ישראל, ערביי את עצמה

 איש. בידי זו זכות תמסור א
 במיגזר הקיצוניים היסודות 9

 ו״התנועה הכפר״ ״בני כגון ערבי,
 את להחרים החליטו מתקדמת״,

 אותם הזמינה שרק״ח אף כנס.
 כדי הכל את עשתה היא הלכה,
 :הסיבה השתתפותם. את :מנוע

 בשצף־קצף לוחמות אלה בוצות
 ברחוב רק״ח של השליט מעמד
 אותו. לשבור ומבקשים ערבי,
 הו־ בהיעדר ז מה של חלק

 ו־ ניסים התבצרו אמיתיות, חות
 פיל־ מישחק־מילים אהרי זולחיו

 ששימשו המיסמכים, באחד ולי.
 הערבים כי נאמר הוועידה, הכנת

 הפלס־ העם מן ״חלק הם ישראל
 אש״ף כי נאמר אחר במקום יני״.

 הפלסטיני. העם של הנציגות וא
 שני של מלאכותי חיבור ל־ידי
 נטען ביחד אלה רחוקים סוקים
 כי לקבוע היוזמים ביקשו אילו
ערביי־ישראל. את גם מייצג ש״ף

 היוזמים, מכוונת רחוק היה הדבר
 להתקבל היו שאמורות ובהחלטות

 הבלתי־זהיר. הניסוח נעלם בכנס
ה את כדי'לספק בו היה די אך

לאוסרי־הכנס. היחידה תחמושת
 שהוכנו ההחלטות־שלא־התקבלו,

 השמיטו הכנס־שלא־התקיים, עבור
 בהן נקבע לציונות. אחכור כל

 בהקמת תומך הכנס כי בפירוש
 ישראל״, ״לצד פלסטינית מדינה
ה וברצועת״עזה. המערבית בגדה

ה לאורחיהם הבטיחו גם יוזמים
 כי בפירוש בכנס להדגיש יהודיים

הפלס את אלא מייצג אש״ף אין
ו למדינודישראל. שמחוץ טינים
 מייד הערביים אזרחי-ישראל אילו
 שלהם חברי־הכנפת על־ידי צגים

בעי היא רק״ח של כשהכוונה —
לעצמה. קר

 במחנה־ רבים היססו לאיסור, עד
 ידם את לתת אם הישראלי השלום
 על בעיקר לא, או הכינוס ליוזמת

 זה היסוס רק״ח. עם יחסיהם רקע
 קמה השבוע האיסור. על־ידי סולק
 יהודית־ערבית ציבורית ועדה

ה לביטול להיאבק כדי רחבה,
איסור.

הכנסת
ו<ושוחדדיס ח״ד־ם

הלעיון ושחרור
 הגה הכגסת סגן״מזכיר
 חוק ת7הצ;7 רעיון

 יגורי אסף וח״כ
ממגו אותו חטף

 ובעל הקומה נמוך קומר, חיים
 בכנסת. ידועה דמות הוא הזקנקן

 כסגן-קצין-הכנםת, תפקידו במסגרת
 בעלי- האנשים אחד הוא קומר

 הוא קומר במינהל־הבית. ההשפעה
 אישורי- מתן על היתר, בין האחראי,
 מביא זה ותפקיד למישכן הכניסה

 להביא הרוצים חברי־הכנסת, את
לפיתחו. לשחר אורחים, לבניין

 לידיד קומר הפך שנים משך
 ולחלק רבים חברי-כנסת של אישי
 קומר אולם מר,מחנון, נפרד בלתי

הידי וביחסי בעבודתו הסתפק לא
האח בשנים נבחרי־העם. עם דותי

 פיתח רעיון, קומר העלה רונות
 חברי- להביא וניסה ניסחו אותו,
 סדר־יומו על אווע להעלות כנסת

הבית. של
 עצומה תנועה להקים חולם קומר

 מחקר אחרי משוחררים. חיילים של
 שמי למסקנה הגיע הוא מעמיק
 לעומת לרעה מופלה בצה״ל ששרת

 שהשתמטו. או שרתו שלא אלה
 המרצה מפורט תזכיר הכין קומר

 אליו וצירף טענותיו את בבירור
 אותו הצעת־חוק, של מוכן נוסח גם

 את עורכי־דין. ידידים עבורו הכינו
המשתר הצעת־החוק, עם התזכיר

מוד פוליו דפי 11 פני על עים
 חברי־כנסת, לכמה נתן הוא פסים,

 כ־ המקובלים מאלה הסיעות, מכל
 שיגישו כדי רציניים, חברי־כנסת

שלהם. חוק כהצעת אותו,
 וגד אמוראי עדי הכנסת חברי
 מלעם לין אמנון מהמערך, יעקובי

ל ״נדלקו״ מהמפד״ל גלס ודויד
 הגישה ותכננו. קומר של רעיון

 בעוד אך חוק. הצעת של משותפת
 ניגש החוק, הצעת את מכינים אלה
 ושאל יגורי אסף ח״כ קומר אל

 התזכיר ההצעה. על לפרטים אותו
 בעקיפין, ליגורי הגיע קומר של

 ניסה להם מחברי־הכנסת אחד דרך
 קומר שלו. הרעיון את למכור קומר
 נוסף שחבר־סנסת כך על שמח

 המשותפת החוק להצעת יצטרף
ו אמוראי אל יגורי את והפנה
חבריו.

ם ל או ^ רי. מקו ה רי' גו הפתע י
 כשיגורי שלמה היתה קומר של תו

 שלו החוק הצעת את והגיש מיהר
 חברי- שקבוצת לפני עוד לבד,

 הפתעת כן. לעשות הספיקה הכנסת
מכי כולם שכימעט חברי־הכנסת,

 החיילים־המשוח- ״שיגעון את רים
 גדולה היתה קומר,״ של ררים

הופיעה ובעתונים כשבטלוויזיה

 של ויוזמה כרעיון החוק הצעת
 כלל. הוזכר שקומר מבלי יגורי,
 הודעה הוציא שיגורי גילתה בדיקה

להז משום־מה ששכחה לעיתונות
 ביקשה הממשלה קומר. את כיר

 לענות כץ, ישראל משר״הרווחה,
 לוועדה הועברה ההצעה ליגורי.

שם. שתיקבר להניח ויש
 החיילים עבור קומר ביקש מד.

 לדבריו 7 שלו בהצעה המשוחררים
 בצה״ל חובה שירות משוחררי
 השרות, בתום נחות במצב ״נמצאים

 אזרחים לעומת החיים, תחומי בכל
 בשרות- או בצה״ל שרתו שלא

 לדעת שכר.״ ללא אחר לאומי
 חובה בשרות להכיר ״יש קומר:
 שכר ללא ובשרות־לאומי סדיר

 במוסדות כמקדם בעבודה, כוותק
 כמקדם מקצועית, והכשרה השכלה
וב במיסוי הקלות שיכון, לצרכי

והמדינה.״ למוסדות־ציבור בקשות
 לפיו הקיים המצב נגד טוען קומר
 בבואם צה״ל, משוחררי נתקלים

 שהקדימו באזרחים עבודה, לבקש
 משום העבודה מקומות את לתפוס

שהת אחרי גם בצבא. שרתו שלא
 לגבי נחותים הם לעבודה קבלו
 משום בצה״ל שרתו שלא אלה

 גדול שלא־שרתו אלה של שהוותק
 מפוטרים להיות סיכוייהם וכן יותר

מקו שברוב משום יותר, קטנים
 המקובל הכלל שולט העבודה מות

יוצא״. אחרון נכנס ״ראשון
 המשרתים של אחרת נחיתות

 ללימודים. הנוגע בכל היא בצד,״ל
הלי לספסל באים הלא־משרתים

 מבית־הספר הישר הגבוהים מודים
 לגבור סיכוייהם כן ועל התיכון

 בבחיונות־הכ־ צה״ל משוחררי על
ש אחרי גם יותר. גדולים ניסה

 ללימודים, צה״ל משוחררי התקבלו
 לפטורי- מאשר יותר להם קשה

 נקראים הם בחופשותיהם הצבא.
 פטורי־ה־ בעוד לשרות־המילואים

לעבוד. יכולים צבא
עיוו לתקן להציע התכוון קומר

ה בנושאי עיוותים וכן אלה תים
ממשלתיים וזכיונות המיסוי שיכון,
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 היהמונים ״ועידת איסור עד למחות נועד ואשר ערגי אזרח עד־ידי השכוע הופצה הזאת הסאטירה
:בנצרת הערכיים״ כתד־אכיב, האחרון השבת כיום שנערך ככנם־־המחאה

4.12.80
לכבוד

 בגין מנחם מר שר-הביטחון,
בנצרת ערבי קונגרס :הנידון
השר, אדוני

 למישפחה בן דלית״אל״כרמל, תושב מדינת־ישראל, אזרח אנוכי
האח בשנים האדמה. ועבודת החקלאית במסורת שורשים בעלת [
 בגלל אך לתעשייה. ופנינו החקלאית, העבודה את זנחנו רונות !
 לעבודת־האדמה חוזרים אנו הדוהרת, והאינפלציה הכלכלי המצב ן
בחקלאות. ולעיסוק ,
 מתכוננים אנו גרידא, וריווחיים מיקצועיים שיקולים מתוך . 1

 ופיתוח, טיפוח טעון ענף הוא שלדעתנו האבטיחים, ענף את לפתח
 לפי האבטיחים בגידול להמשיך אסור המודרנית. הטכנולוגיה לפי

הקיימות. הפרימיטיביות השיטות
 לשתף מתכוננים אנו ורבת־היקף, לאומית משמיה שזו מאחר [

 אנו כך ולשם החקלאית, הקשת רחבי מכל ערביים גורמים בה
 ענף ״פיתוח בנושא לדיון בנצרת ערבי קונגרס לערוך מתכוננים

 אליו שיוזמנו הבא, החודש בתחילת הערבי,״ בסקטור האבטיחים
 בין ודו־קיום בשיתוף־פעולה והמעוניינים בדבר הנוגעים כל י

אחרים. וענפים האבטיחים
 על״פי ערביים, וקונגרסים כינוסים אוסר שכבודך מאחר אולם
 ומבקשים לכבודך פונים אנו המנדטוריות, לשעת״חירום התקנות

 עם להסתבך שלא כדי הנ״ל הקונגרס את לערוך אישור מראש
 עלולים עצמו ובקונגרס והאסיפות ההכנות במהלך כי החוק,

 ולקיום המדינה לביטחון כמסוכנים שיתפרשו דברים להאמר
 כדי מראש העניינים את מבהירים אנו ולכן מדינת״ישראל.

 מערכת״הביטחון, ואת אותך שולל הילכנו כי תטען לא שכבודך
— :שלנו ההבהרות והרי

 הקונגרס של הסמל כמובן באבטיחים, שעיסוקנו מאחר 9
 שציבעי הוא כאן המסוכן אולם בצבעים. חצי-אבטיח יהיה

ושחור לבן אדום, ירוק, הפלסטיני: הדגל כציבעי הם האבטיח
 כאילו גורמי״הביטחון אצל להתפרש עלול הדבר (הגרעינים).

 אבטיח, של במסווה אש״ף דגל את הרימה הערבית האוכלוסייה
וצווי״החירום. הממשלה ולעמדות לחוק-תמיר שמנוגד מה

 הנמנע מן זה אין באדמה, גדלים שהאבטיחים מאחר 9
 הפקעת- מדיניות את להפסיק ידרשו בקונגרס מסזיימים שגורמים
 להתפרש שעלול דבר שהופקעו, אדמות החזרת ויתבעו האדמות,

העיקריים הסעיפים אחד על חזרה כאילו גורמי״ביטחון אותם אצל
. *3 -— — ■■■■— — ■■■■■■...■■■ ■................
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כבודך*. על״ידי שנאסר ביוני, 6ה־ במיסמך
 לענף־ייצוא אותו ולהפוך הענף את לפתח מגמה מתוך 9׳

 שהשוק מפני מדינות־ערב, עם תוכנית״שלום הקונגרס יציע דיווחי,
 אנו לענף־האבטיחים. ביותר והריווחי העיקרי השוק הוא הערבי

המבו תוכנת־שלום, יציעו הערבית האוכלוסייה נציגי כי סבורים
 ודאי _ מדינת־ישראל לצד פלסטינית מדינה הקמת,. על ססת

 המיקצועית דעתנו לפי שכן כזו, הצעה הגשת למנוע נוכל לא
 אנו באיזורנו. צודק שלום ללא הענף פיתוח ייתכן לא גרידא

 מדינת״ישראל, קיום לעצם כסיכון תתפרש זו עמדה כי חוששים
 6ה־ למיסמך אותנו להחזיר עלולים גורמי-הביטחון כאן גם שכן

ביוני.
 למנוע נוכל לא דמוקרטי, ארצי קונגרס שזהו מאחר 9
 גורמים על שליטה לנו אין גם בו. להשתתף רק״ח מאנשי

 עלול זה הקונגרס. עם הזדהות שיביעו לגבול, מחוץ פלסטיניים
 וכנתמך מחד הקומוניסטים של כתרגיל״בחירות להתפרש כמובן,
מאידך. עויינים גורמים על-ידי

 רק הוא בקונגרס עיסוקנו כי לכבודו להבטיח יכולים אנו
 להבהיר כדי רק הם שהעליתי וההבהרות האבטיחים, בנושא

העיסקיות. ומטרתנו כוונתנו את
 של הבשורה אחרי במייוחד ודיווחי אקטואלי נעשה הנושא

 שעה חצי תוך שאפשר פת, גידעון מר שר״המיסחר״והתיירות,
 באמצעי- זו קידמה על מברכים אנו הפתוחים. לגשרים להגיע

 מנצרת להגיע שעות שלוש לנו לקח היום עד שכן התחבורה,
אלנבי. לגשר

 מכב׳ מבקשים אנו שר-הביטחון, ראש־הממשלה, אדוני לסיום,
 לאומי צעד שזהו השרים את ולשכנע הקונגרס את לערוך אישור

 אלא מערכת״הביטחון מעמדת יושפעו ושבל ראשונה, ממדרגה
 פיתוח על מופקדים שהם ושר״חקלאות, שר־התמ״ת מעמדת

בארץ. ענפי״החקלאות
רב, בכבוד

נאטור סלמאן
 הקונגרס של המכין הוועד בשם

 הערבי בסקטור האבטחים ענף לפיתוח
 שרון, אריק מר שר״התחקלאות, :העתקים

 פת, גידעון מר שר-התני״ת,
נסים. משח מר שר״המישפטים,

נצרת. לכנס להכנות בסיס ששימש המיסנזך *

קומר יוזם
רעיון גניבת

 עתה, הצעת־חוק. בעזרת שונים
 יגורי, של הפירסום תאוות בגלל

 שבועות עוד להמתין יצטרך הוא
המקו שחברי־הכנסת עד מיספר

 לכנסת שלו ההצעות את יגישו ריים
יותר. רצינית להתייחסות ויזכו

חיל־אחיד
לילי טיול

 7ע קצרה גסיעה
 גרמה מלגזה
כמטוס לפגיעה

 דבר התארכו, השמירה שעות
 בשעת חיל־האוויר בבסיס קרה לא

 עופר וטר״ש זו, מאוחרת לילה
 במישמרת, הזקיף שהיה רביבו,

 ל־ התגייס עופר מאוד. השתעמם
 חודשים, שלושה לפני רק צה״ל

 עליו רבץ אוקטובר ליל ובאותו
 כאשר עבה. כשמיכה השיעמום

 ה־ על המאה בפעם עיניו עברו
 על לעלות החליט שלפניו, מישטח
 שם שעמדה קלארק מסוג המלגזה
קצרה. לנסיעה ולצאת

 רישיון־ אמנם היה לא לעופר
 שלוש בשעה אולם לקלארק, נהיגה
 לשוטר־תנועה ציפה לא חצות אחר

 הרגיש שלפתע אלא אותו. עייעצור
 ומתכתי. כבד במשהו נתקע שהוא

 במטוס פגע ישב שעליו הקלארק
נזק. לו וגרם במסלול, שעמד

 משועמם, היה לא כבר עופר
 מה ידע ולא לפאניקה נכנם הוא

 חדש עדיין היה הצבא לעשות.
 הצבאי והמישפט עבורו, ומפחיד

 המעשה לבילבול. לו גרם לו הצפוי
 לירות היה חשב שעליו הראשון

מי כי ולספר באוויר יריות שתי
 ברכב ונהג לבסיס נכנס זר שהו

 את ירה הוא וכי במטוס, שפגע
 את להפחיד כדי באוויר היריות

האלמוני.
 שסיפר הראשון הסיפור היה זה
 הצבאית. במישטרה לחוקריו עופר
 את שינה קצר זמן אחרי אבל

 טחנות- האמת. את וסיפר גירסתו
וה מאוד. זריזות בצה״ל הצדק
 למישפט הצעיר החייל עמד שבוע

חמו בעבירות נאשם הוא צבאי:
 ללא נהיגה מישמרת, נטישת רות:

 רכוש של אי־שמירתו רישיון,
 לו גרם שהוא המטוס, — צבאי

 שקל אלפים חמשת של בסך נזק
בערך.

 גם נאשם הוא ריגעי. שיגיון
ה ועל שמסר הכזב גירסת על

 צורך. ללא באוויר שיירה יריות
 מיש־ לבני גרמו החמורות האשמות

 סניגור לו להשיג הצעיר של פחתו
 הצבאי. בבית־הדין שייצגו אזרחי,

 בשם הודה •מקרין דרור עורך־הדין
 לו, המייוחסות בעבירות הצעיר
 ואכן מישפט. הליכי שיבוש מלבד

 האישום את שינה בית־המישפט
 ב־ פגיעה של יותר הקלה לעבירה

 בית־ לפני הביא הסניגור מישמעת.
 בית־הספר תעודות כל את המישפט

 הקצרים, חייו בימי עופר זכה להן
יסכל לא בית־המישפט כי וביקש
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