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ההנאה. מקבל שם את לכלול צריך זה פירסום
בשי או פומבי, מיכרז באמצעות להיות חייבת שהיא הטבה כל (ד)

 ההטבה, על להתחרות זכאי להיות צייד אדם כל אחרת. גלוייה טה
שווים. בתנאים

 ההחלטה על לערער הזכות לאלמוני להיות צריכה אלמוני, קיבל ולא פלוני קיבל אם
 אם רשיון, למתן בנוגע אם ממיסים, לשיחרור בנוגע אם — מינהלי בית־דין אותו בפני

 צריכה הזה לבית־הדין האחרים. המיקרים מעשרות אחד וכל סובסידיה, לשלילת בנוגע
 העירעור, את מקבל אינו השר ואם ההטבות, הענקת של המדיניות על זכות־עירעור להיות
הכנסת. תכריע
 ריבועים גלויים כללים פי על להיות צייד שהיא הטבה כל מתן (ה)

מפורט. מחוק־מיסגרת הנובעים מראש,
 בוועדת־ להיעשות צריך זה מדוע מבין איני הביקורת. מימצאי בכל לדון צריך הבית (ו)

 בשטח ועדה כל הכנסת, ועדות כל בין הדיון את לחלק צריכים לדעתי מיוחדת. מישנה
לה. המסור
 מתמוטט. המישטר היה אלה, כללים נתקבלו אילו היושבת־ראש. כבוד אשליות, לנו אין

בכך. המעוניינים רבים אנשים הזה בבית אין
הבא. למתת ולהמתין - ,,פויה:״ להגיד קל יותר הרבה

 כך יעל לך .מעירה אני זה? הוא פרלמנטארי ביטוי איזה :הקטין רות היו״ר
פרלמנטארי. לא ביטוי שזה

פרלמוטארי? לא זה מדוע ״פויה״? : אכנרי
תן ״פויה״! — הזה הנאום על להגיד שאפשר חושב אני (מפ״ם): פלד נ

י ר נ ב פלד. חבר־הכנסת רשאי, בוודאי אתה : א

נמ\...יי שזה ״{{?ז
 העיר הנ״ל, בנאום שהוזכרה ופיתוח״, ״שיכון חברת פרשת על הנאום. כאן עד

:ברעם משה חבר־הכנסת המערך, דובר הוויכוח בהמשך
ה ש : מ ם ע ר מה ב . .  היה אפשר ופיתוח? שיכון חברת על התווכחו כאשר נאמר לא .

.ולחברה למשק הזאת החברה עשתה עוול איזה יודע מי לחשוב .  לחברים: אמרנו אנחנו .
 ועדת־ והנה, ועדת־הכספים. עליו תאמר מה ונראה הדין־וחשבון את נראה בסבלנות, נזדיין

השם. ברוך פה־אחד, מסקנותיה את הביאה הכספים
מבקר־המדינה! מתריע עליו מהדבר חלק קיבלו המפלגות כל כי :אבנרי

ם מיטה ע ר  להדור בכלל מנסה לא שאתה נושאים על להתווכח תן בכל. מבין אתה : ב
לעומקם.

 הסיבה זאת עליו. מתריע שהמבקר מהדבר חלק קיבלו המפלגות כל חוזר: אני :אבנרי
פה־אחד! הן שלכם• שהמסקנות לכך הפשוטה
ם משה ע ר  היתר, זה לקראת שרייתה ההתגעשות שכל הדבר פירוש נכון. שזה נניח : ב

.עניינית ולא פוליטית, מטרה לה . .

אזזר...יי אז וגז שבזנזזן ״נזזרבי
 על (מפא״י). שורש שמואל חבר־הכנשת הדיון את סיכם ועדת־הכספים בשם
:כלהלן הגיב הוא הנ״ל הנאום טענות

.. :שורש שמואל לעצ מתאר הוא מישטר איזה יודע אינני — אבנרי לחבר־הכנסת .
 כזה מישטר ראינו לא עוד סובסידיות. ולא פרמיות לא תמריצים, בו שאין מישטר מו,

בעולם. המתוקנות המדינות בין אפילו
 פועלים אנו נוסף: דבר אגיד לראש. לעצמך הכנסת אתה שאותו כזה, דמיוני דבר אין

לפעול. חייבים אנו פיו ושעל אותו, חוקקה שהכנסת חוק שהוא מבקריו־,מדינה, חוק לפי
 אני שמות, יוזכרו המבקר של שבדין־וחשבון שהציע אבנרי, חבר־הכנסת של לצעתו אשר

 בארצות המבקר של וחשבונות בדינים לא ואף אצלנו, מקובל אינו שהדבר לציין חייב
.אחרות . .

 בקשר טענה לו שיש זה, בעניין דופן היוצא היחידי, הוא אבנרי שחבר־הכנסת לי נדמה
 סיגנון את ברצון ומקבל זה, בעניין בדעתו מאוחד הבית כל מבקר־המדינה. של לסיגנונו

מבקר־ר,מדינה.
הזה? לסיגנון להסכים עליו חובה האם (חרות): בגין מנחם

ש ׳טמדאל ר ו  כך על הדברים. את לציין עלי חובה אבל כזאת. חובה עליו אין :ש
 דין־וחשבון של בסיגנון ינוסח אחר או זה ששבועון מצפה אינו בוודאי שהמבקר לומר, ניתן

 שדין־וחשבון לכך לצפות יכולים אינם אחר או זה שבועון עורכי ואילו מבקר־ר,מדינה,
שלהם. בסיגנון ינוסח המבקר

שמיע----------- :בגין מנחם בפרוטוקול). נרשמה שלא מחאה (מ
 מודה אני אתמול. שהושמעו דברים על כתגובה באו האלה הדברים :שורש שמואל

 אבנרי, חבר־הכנסת של דבריו לאחר כי מודה גם אני אבל לנסחם, קל לי היה שלא ומתוודה
הדברים. את לומר חייב הייתי

להתקשות. ממשיך והיית הלוואי :בגין מנחם

,חזם■...' ללא ״לגזרנז
 במיסגרת יום, באותו עוד אבנרי אורי הגיב שורש ח״כ של בנאומו זה קטע על

:כלהלן אישית״ ״הודעה
נכבדה. כנסת היושבת־ראש, כבוד :אבנרי אורי

 היום: שורש חבר־הבנסת אמר המדינה, מבקר דו״ח על בוויכוח לדברי, בדברי־תשובתו
 מבקר־ דו״ח של בסיגנונו ינוסח אחר או זה ששבועון לכך מצפה אינו בוודאי ,.המבקר
 מבקר־המדינד, שדו״ח לכך לצפות יכולים אינם אחר או זה שבועון עורכי ואילו המדינה,

שלהם.״ בסימון ינוסח
 להם כשאין הקואליציה, מדוברי כמה אצל שהתחבב למינהג נוספת דוגמה שזוהי מציין אני

 בוויכוחים כעורכו, לכהן הכבוד לי שיש השבועון, את פעם מדי לערבב עניינית, תשובה
כך. על לענות אפשרות כל לי שתהיה מבלי לו, נוגעים שאינם
 המסויים, השבועון על תדון שהבנפת רוצה שורש חכר־הבנסת אם
ולהצ כוויבוח להשתתף! אשמח כהצעה־לסדר־היום. זאת להציע יואיל
 המסויים השבועון של המיוחדת־כמינה תרומתו על בך, כדי תוך ביע,

ב הכלתי־ספורים וגילוייו הציבורי, במנגנון השחיתות נגד כמלחמה
 הוכחה ואמיתותם מכן, לאחר אושרו מהם מעטים שלא זה, שטח

ברבים.
 כאילו פנים ולהעמיד דברי, את רחם ללא לסרס שורש חבר־הכנסת לעצמו הרשה בדבריו

 מתחלקות שבמדינה והוא, דברי תוכן את העלים בכך וכר. פרמיות לתמריצים, מתנגד אני
 ללא בכירים, פקידים של ״שיקול־דעת״ על־פי לירות מיליוני מאות של בסכומים הטבות

סדיר. עירעור והמאפשר אובייקטיביים, קריטריונים המחייב חוק
זה. בוויכוח העיקרית טענתי היתה זאת

 ולקומוניסטים לנו ניתן לא אך מפ״ם, עד מחרות המפלגות כל יושבות הכספים בוועדת *
בה. ייצוג שום
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