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ה בבעלותי שהם דונם, 40 ממני
 עזה, ואדי ליד נמצא השטח פרטית.

 העיר. כל על החולשת גיבעה על
 מוקדמת, הודעה כל ללא אחד, יום
 המקום. את וגידרו חיילים באו

 שיודיעו לי ענו קורה, מה כששאלתי
״ דבר. לי נמסר לא היום עד לי.

 מאיתנו מפקיעים הם לאט־לאט
 עליהן ומקימים אדמותינו כל את

מטי הם כך על נוסף התנחלויות.
 ההולכים כבדים, מיסים עלינו לים

 את וממררים ליום, מיום וגדלים
 הם אפשר. שרק דרך בכל חיינו
 את להסתיר מנסים לא אפילו

 שנישבר להם עדיף כוונותיהם.
 אם אדמותינו. את בעצמנו ונעזוב

 להשתלט עליהם יקל מכאן, נהגר
הכל. על

 אין שלדעתו בגלוי אומר בגין
 אותנו לנשל כדי פלסטיני. עם

ה רעיון את המציא הוא לגמרי,
 לא שלעולם דבר זהו אוטונומיה.

 ולעצמאותנו. עצמי למימשל יוביל
הפו למטרה מלכתחילה נועד הוא
 שזוהי אומר הרי בגין בדיוק. כה

משוחררת. יהודית אדמה
 קרה כך ממשלה״. אין ״דנו

 שוב שבו למצב הגיעו שהפלסטינים
 לוקחים להפסיד. מה עוד להם אין

 כספם, בתיהם, אדמתם, את מהם
 עד יילחמו הם לכן הכל. — כבודם
 עוד יעצור לא דבר שום הסוף.
 תחת לחיות רוצים לא הם בעדם.
 השילטון את רוצים לא הם כיבוש,

 תהיה שליהודים מדוע הישראלי.
 שליש־ מדוע לאי ולהם מדינה,
ה ובאותו עצמאות, תהיה ראלים

 למה ? אחר עם לדכא רוצים הם זמן
 הפלסטינים את להפוך רוצים הם

 את עבורם שיעשו שלהם, לעבדים
 שליש תמורת השחורות, העבודות
יהודי? פועל שמקבל משכורת
גדו כל־כך באפלייה חיים אנחנו

 לתאר קשה שלפעמים עד לה,
מאיתנו קילומטרים כמה שבמרחק

ה נ ג פ ה
 :העיתונות פי על

 האחרונים ״כשבועות
 צ8א ילדים, 16 נהרגו
נעד ושיכעה נפצעו

 המערבית בגדה רים
 עזה.״ וברצועת

כני־נו■ קבוצת אנו,
קור ירושלמיים, ער

 ל־ להצטרף לכם אים
 הרג נגד עצדת־מהאה

 ככני־אדם, ופגיעות
 רכים, ילדים ביניהם
ממדי כתוצאה הנגרם

 האזרחי המינהל ניות
תי העצרת כשטחים.

 השני, ביום ערך
 ,16.00 כשעה ,17.5
הכנסת. מול

לל הממהרת היד
 היא ההדק, על חוץ

 שד ישירה תוצאה
זו. מדיניות

 החתומים, 16 שמות להלן
 ההרוגים: 16 כנגד

 קובי אבליו
 עופרה אלון
 שרה גובי

 חגי חרמן
 יהונתן יודט
 צפריר בהן

 אילנה לוטן
 יואב לף

 שרון לרנר
סמי
 אורלי עמר

 יורי פינס
 תמי צוקרמן

 ליטה קופר
 תמי רזי

אידית שקד
 לקבל ניתן נוספים פרטים

 ,669251 — תמי רזי אצל
 ,02־714029 — צפריר כהן

 ,04־222691 — מיכאל גלעד
.03־651834

 בישראל, שמותר מה כל אחרת. זה
 סותמים הכבושים. בשטחים אסור

 עיתונינו, את סוגרים הפה, את לנו
 חופש־התנועה. את לנו מגבילים

 שנתיים מזה כבר אסור לי הנה,
 לא זאת .לגדה־ד,מערבית לנסוע
? בושה

 על המגינה ממשלה יש בישראל
הממ ממשלה. אין לנו אזרחיה.

 לנו. עוזרת איננה הישראלית שלה
 רוצים אנחנו לכן נגדנו. פועלת היא

 צריכים אנחנו עצמאיים. להיות
ב ושידבר אותנו שייצג מישהו
 הוא זאת העושה הגוף היום שמנו.
ה מהעם חלק הוא אש״ף אש״ף.

לגבו מחוץ שנמצא חלק פלסטיני,
 יכול הוא לכן הכבוש. השטח לות

 שידינו בעוד בחופשיות, לפעול
 כאשר היום, בבוא כבולות. שלנו

 הלאומיות, שאיפותינו את נגשים
 הוא שייבחר, מי בחירות. נערוך

הפלסטינית. המדינה בראש שיעמוד
אנח :לישראלים לומר רוצה אני

שונ לא אנחנו !טרוריסטים לא נו
 נגד דבר שום לנו אין !אתכם אים

לח רוצים אנחנו להיפך, היהודים.
 רוצים אנחנו בשלום. איתכם יות

 לצד פלסטינית מדינה לנו שתהיה
צרי הזאת המדינה ישראל. מדינת

 ובגדה־המע־ ברצועת־עזה לקום כה
 יגשר החלקים שני כשבין רבית,

בינלאומי. פרוזדור
פלס מיליון ארבע בעולם יש

ביש חיים מחציתם כמעט טינים.
יש איך הכבושים. ובשטחים ראל
 יהודית, מדינה להיות יכולה ראל
 פלסטינים? מיליון שני בה יש אם

 דמוקרטית, מדינה להיות תוכל האם
 האם ? לעבדים אותם תהפוך אם

 אנחנו לירדן? או לים אותם תזרוק
יודעים. לא

 פחד. של באווירה חיים אנחנו
 כעת יושב אני מפחדים. כולנו

ב אם יודע ואיני שולחני, מאחרי
 ראש־העי- עדיין אהיה שעה עוד

 יבואו לא אם בטוח לא אני רייה.
 לא אם בטוח לא אני אותי. לעצור
רכושי. את ממני לגזול יבואו

 חיים. אנחנו שבה המציאות זוהי
 כאן האנשים על מפעילה ישראל

 וישאירו שיעזבו כדי עצום, לחץ
לרשותם. ריק השטח את

 עכשיו יהודים. שונאים לא
 לזה קוראים חדש. דבר המציאו
תעמו שקר זהו האזרחי. המינהל

 העולם את להונות במטרה לתי,
 הצבאי הכיבוש את לעיניו ולצייר

 אזרחיים. שילטונות של בצבעים
 אזרחי בסיס ליצור מנסים הם כך

 נסכים לא לעולם שלנו. לנישול
נשתף־פעולה. ולא לזה

 אם אך הוזמנתי. לא היום עד
 אנשי עם להיפגש אסרב אוזמן,

 חיים אנחנו שבה המציאות המינהל.
 לשחק נסכים ולא צבאי, כיבוש היא

 ההבדל כל הגדול. בשקר תפקיד
 למינהל־האז־ המימשל-הצבאי בין
השם. הוא רחי

 שעבר, בשבוע השבת, ביום החל
 נכנסים איננו ואני חברי־המועצה

 מנהלים אנחנו העיריה. לבניין עוד
 למעשה אחר. ממקום העיר את

מפ אנחנו מושבתת. כולה העיריה
 הביוב, המים, שירותי את רק עילים

 לפגוע שלא כדי והחשמל, הניקיון
 לגבות גם נמשיך העיר. באזרחי

 מכך יותר העירוניים. המיסים את
 יפסיקו שלא עד דבר, נעשה לא

 האזרחי. המינהל את עלינו לכפות
 האחרות העיריות עם מגעים ניהלנו

אלי שיצטרפו כדי ובגדה, ברצועה
מאוחדים. כולנו נו.

ש יידעו שבישראל לי חשוב
 היהודים. את שונאים לא אנחנו
 הוא נגדם לנו שיש היחידי הדבר
 אדמותינו את מאיתנו גוזלים שהם

 לחיות רוצים אנחנו אותנו. ומדכאים
 לישראלים וקוראים בשלום, איתכם

כאלה שיש יודע ואני — המתקדמים
להח כדי ממשלתם, על ללחוץ —

ההגיון. לגבולות זירה
 יהיו לא שלנו סיבה שום אין
 לכם. שיש הזכויות אותן בדיוק

 משנה לא נאבקים. אנחנו בך על
ותכלאו תפצעו תהרגו, מאיתנו כמה

 ללא בהתנגדות נמשיך מעכשיו —
בעדנו. יעצור לא דבר הפסק.

לב־צ התירוץ את סיפקה ישראל׳ .אגודת
 בישיבת שנשמעו דברים ך*

 הכנסת של ועדת־הכספים י י
 כמעט נאמרו חודשים כמה לפני

 על- היו לא הם בהיסח־הדעת.
 כל ולא הישיבה, של יומה סדר

 בחדר־הישיבות כבר נכחו הח״כים
 אחד הכנסת. של שבקומת־המרתף

ברצי ספק סיפר, מחברי־הוועדה
 אנד מיליונר על בצחוק, ספק נות

 לקנות שהציע ידוע, ריקאי־יהודי
אל־על. חברת את

 שהוליך השדים מחול התחיל כך
של על היום המאיימת לפרשה

ו הממשלתית, הקואליציה מות
 או על, אל־ לחיסול להביא עלולה

 גם ואולי בגין, ממשלת לנפילת
לכנסת. הבחירות להקדמת

 מכיל זד. פרק הקואליציה. הורכבה
ה ההסכם של סעיפיו מרבית את

סעי עשרות כמה יש קואליציוני.
 עשרות וכמה מולאו, שכבר פים

 היתה לא מולאו. שלא סעיפים
 הדן בסעיף מיוחדת דחיפות שום

 ולורינץ ששסירא עד על, 'באל־
לממשו. שאפשר הבינו

הבינו
מדי מאוחר

 שעשו הפוליטי השבץ ך*
 מפולפל היה ושפירא לורינץ י י

לקו מחבריהם כמה לגבי קצת
רזי על אמונים שאינם אליציה,

 7אל־ע השבתת הביצוע. מבחינת
 תעמולתי הישג מבחינתם היא

 אח למוטט להם שיעזור אדיר,
 ולגזול הבאות, בבחירות המפד״ל

ה הבוחרים מן נכבד נתח ממנה
היוניות. ההשקפות בעלי דתיים
המיל של (שנדחתה) ההצעה אך
 להב הבהירה האמריקאי־יהודי יונר

 מבוקשב את להשיג יוכלו הם כי
 באור הליכוד שרי לפני יציגו אם

המט — האחרון השלב את ורוד
הסופית. רה

ה שפירא, אברהם חבר־הכנסת
 הכלכליח הצמרת את יפה מכיר

 העסקיק עולם ואת ישראל של
 קיימים רב זמן מזה כי יודע שלה,

הלוטשים גורמים הישראלי במשק

האחרונה כשבת בן־גוריץ בנמל־התעופה נכנסים תיירים
ושימחה חיים

 לא הכנסת של בוועדת־הכספים
ה אך להצעה. ברצינות התייחסו

ש זו, ועדה של הערמומי ידר
 הכנסת, בוועדות החשובה היא

 ד,ח״כ הדברים. לנימת גם שם־לב
יו מאגודת-ישראל לורינץ שלמה

 לא מהח״כים אחד אף להאזין. דע
 באה אינה ער אל־ שמכירת אמר

!בחשבון
הדב על לספר מיהר לורינץ

 בכנסת, סיעתו למנהיג ששמע רים
 לא שפירא שפירא. אברהם הח״כ

 לורינץ ששמע במילמולים הסתפק
הת הוא ועדת־הכספים. בישיבת

שמ אם השרים את גם לשאול חיל
ההצעה. על עו

לרושם דומה היה שלו הרושם

 לפני הבינו מהם וכמה התלמוד,
 היה כבר כאשר עומדים הם מה

מדי. מאוחר
 ושפירא לורינץ של התוכנית

 לא באגודת־ישראל חבריהם —
 — המזימה בסוד שותפים היו

זאת: היתה
למ הסופית: המטרה ,•
ל אל־על חברת נכסי את כור

 הפרו־ מביו ישראליים, מיליונרים
 ולהעניק הליכוד, של טקציונרים

 חברת- להפעלת רישיונות גם להם
אל־על. את למעשה שתירש תעופה

רך <•  אל־ חברת הפיכת :הד
 לחסרת הנוכחית במתכונתה על
 החברות עם להתחרות סיכוי כל

והישראליות. הזרות

 הלאומית, התעופה חברה אל עין
המדי של אחרים נכסים אל כמו
נה.

 מינה מרעבונם, חלק לספק כדי
 הוא תפקידו שכל אדם הליכוד
 לפרו- המדינה נכסי את למכור

יש זהו הליכוד. של טקציונרים
 מכירת על הממונה סחרוב, ראל

הממשלתיות. החברות

 של אגודה
אינטרסנטים

חדי  היה זה, ניתוח שערבו ?י
■  שנראה, מה כי לשפירא ברור י

בשלשלת החזקה כחוליה לכאורה,

הזכויות עם ״אל־עד־ את שיקוו המיליונרים
ן י א ד ת נ ו ב ו ו ־ הח ן עסק יעש י י מצו

 לא הזאת ההצעה לורינץ. של
 אינו ״העיתוי כי רצינית היתה

אמ הוא ״הקונה כי או מתאים,״
״ה כי או ישראלי,״ ולא ריקאי
 עכשיו.״ זה את יקבל לא ציבור

 המדבר הסעיף הפך רגע באותו
הקוא בהסכם על אל־ בהשבתת

 מאוד. מוחשי לדבר־מה ליציוני
 עשרות מכמה אחד הוא זה סעיף

ו דת ביחסי הדן בפרק סעיפים
הלי חתמו שעליו בהסכם מדינה

כאשר הדתיות והמיפלגות כוד

 הסעיף מימוש :השיטה •1
 על המדבר הקואלציוני בהסכם
ובמוע בשבתות אל־על השבתת

 שמדובר לחשוב היא טעות דים.
ב בלבד: בשנה שבתות 52 על

 מועד״ ״ימי גם יש העברי לוח
ה מטוסי יוכלו לא שבהם רבים,
למע תהפוך, על אל־ לטוס. חברה

 במדינה אדם שלכל חי, לפגר שה,
קיום. זכות לו שאין ברור יהיה

 רק עניין היה ולשפירא ללורינץ
הראשון גם שהיה האחרון, בשלב

 החוליה למעשה היא הקואליציה,
הליב המיפלגה ביותר. החלשה

 השקפותיה פי על שבליכוד, רלית
 להתנגד אמורה היתד. המוצהרות,

 תושבת שאל־על לכך תוקף בכל
 שמיס־ יודע שפירא אך בשבתות.

 רופפת מאגודה יותר אינה זו לגה
 כלכליים אינטרסים מייצגי של

הישראלי. במשק גדולים
 שהיה עצמו, סחרוב ישראל

 הוא הליברלית, המיפלגה גיזבר
ושו גדולה, ביטוח חברת מבעלי

ם


