
^ בתמונה

היטב. הסתכל חידון. לפניך
חסר? מה

חברי־־הבנסת. חסרים
 תושבים. מיליון וחצי שניים של לחייהם הנוגע חוק בה שנידון יתכן רגילה. ישיבה זוהי

 שיחול חדש, מס בה שנידון יתכן לירות. מיליוני מאות כמה של תקציב בה שנידון יתכן
עליך. גם

אינם. חכרי־הבנםת
 נוכחותם הכנסת״.) ״ריקת לה לקרוא צריכים שהיו (יתכן הכנסת. מליאת של תמונה זוהי

 על הדיון בעת לגמרי. רגיל דבר הוא וחשוב רציני בדיון ,כנסתי־ד חבו 1:0 מתוך 12 של
שרים. ושני חברי־כנסת שמונה באולם נכחו לירות, מיליארד 2.4 בסך המדינה, תקציב

 כלל ניתן אינו כי טען לביצועו האחראי השר אשר כנוביץ, חוק נתקבל כזאת באווירה
כיום. לבצעו חולם אינו ואיש לביצוע,

 גבר כאשר בישראל. לחופש־העתונות קץ ששם הרע, לשו! חולץ נתקבל כזאת באווירה
 ״בחופזה״. נתקבל כי המערך דוברי התנצלו זה, חוק על הציבור כל של המאוחד הזעם
 ישבו אחרים עשרות חברי־הכנסת. 120 מתוך 52 באולם נכחו זה חוק־תועבה קבלת (בעת
במזנון.) שעה אותה

■ימשו? זה שמצב הצח אתה האם
 חנכחרת חברי 11 מתוך חמישה רק הופיעו אילו אומר היית מה

בינלאומית? להתחרות לכדורנל הלאומית
 ואינם שמנות משכורות מקבלים עבודתך במקום הפקידים היו אילו אומר היית מד,

לעבודה? כלל מיפיעים
 כפיך בעמל שכרם את משלם שאתה אנשים — שלך שכיריך הם חברי־הכנסת והרי

 הציבורי הכסף הוצאת על שיקפידו הדמוקראטיה׳ על בשמך שישמרו אותך, שייצגו כדי
והמנגנון! השלטון מעשי על ושיפקחו
 בשליחויות כעולם, מסתובבים שהם שעה שכרם את תשלם האם

 שהם שעה המפלגה? מנגנוני את מנהלים שהם שעה מפלגתיות?
המפלגה? של המיסחריים בעסקים עוסקים

לך: ואומרים יש אבל

חשוב- דיון בעת הבנסת אוד□

הדיונים- בשעות הכנסת !נון91
דא או ■ונסים חס אם שונ0 לא
 בין קנוניות על־ידי הקלעים, מאחורי מסתדר הכל בכנסת. דבר נקבע לא ממילא כי

 המזכירות. פקודת לפי והנואם יד המרים רובוט רק הוא חבר־הכנסת המפלגות. מזכירויות
נכון. זה

 המפלגה, להוראת בהתאם מצפונם. לפי מצביעים אינם חכרי־הבנסת
אישי. מצפון להם שיהיה אסור
 הצביע הוא אולם הצבאי. למימשל השנים כל התנגד כי ט,ען (רפ״י) סמילנסקי יזהר ח״ק
עד המימשל. קיום ב

 ולמחרת מצפונו. את נוגד הצבאי המימשל כי פומבית הכריז (מפד״ל) אונא משה ח״כ
בקולו. והכריע — המימשל בעד הצביע היום

בכנסת. יום־יום של דבר זהו
קובע. הח״כ לא כי

המפלגה. מזכירות קובעת

חיגבלגה^ מזכירות ת1ט1ח מה יפי
 לפעמים. עקרונות. לפי קובעת היא לפעמים

מפלגה. תחיה בלבד העקרונות על לא אבל


