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שלד! המיו בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
א נזקקים שאלפים הספר למכירה וגםאא הופיע

המין יסודות
קליין פ. ארנולד ד״ר מאת

 המחבר פותר וצפופים. גדולים עמודים 360מ־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה בל מלאה ובכנות גלויה בצורה

בעולמנו. ואשד. גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
 ת״א .1 תקוה פתח דרך נרקיס, לע. ל״י 7.60 סד משלוח ע״י או

 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארח לך יומצא הספר
חשבוננו. על המשלוח דמי

א ד |3 | נים!0
של נהדרים מפתחות מחזיק•

״ ק י ט ר א ״
בת-ים, 40 ת.ד. ״ארטיק״ חרושת לבית שילחו

ו של עטיפות 25 ב מ ר ״ ק ק י ט ר א ״
נהדר. מפתחות מחזיק לביתכם ותקבלו
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 בע״מ, שהם משד, דפוס • עולמפרס :מברקי מען • 136 ת.ד.
 • בע״מ. כספי צינקוגרפיה :גלופות • 6 פין רח׳ תל־אביב,

בע״מ. הזה העולם :המו״ל • אבנרי אורי :הראשי העורך
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)7 מעמוד (המשך

אישי־הציבור. בין פרלמנטריים כוחות של עתודה יגבש גם זה במליאה. 100ס/ס
\ בכננזח ןוגזו2גז — רזפבבדג! וזבר

. לכהן כדי בו בוחר חבר־הכנסת, של משכורתו את המשלם שהציבור, הוא העיקר ת ס נ כ  ב
 ולא הכנסת, חשבון על מפלגתית עסקנות בענייני יעסוק איש שאותו רוצה הוא אין
 פרטי בביזנס בחו״ל שיעסוק לא ובוודאי תבל, ברחבי מפלגתו של שנור לעסקי שייצא

שיהיה). ככל ללימודים זקוק (ויהיה בלימודים ואף
 אותי. יפטרו לעבודתי, בבוקר מחר אופיע לא אני ״אם ברחוב: פשוט אדם אתמול לי אמר

 ואינני — בפשטותה זו דיעה מקבל שאינו מי גם ממני?״ שונה יהיה שחבר־כנסת למה
בריא. עממי שכל של רבד, מידה בד, שיש להודות צריך — אותר, מקבל

 ככנסת* תפקידו את למלא כדי כראש־וראשונה, נבחר, חבר־בנסת
 את לרסן הממשלה, על לפקח החוקים, את לחוקק - כמשמעו פשוטו

לעם. דרכים להתוות חכיווץקראטיה,
 בכנסת שלנו הפופולריות מידת את תגביר לא זו הצעתנו כי יתכן היושב־ראש, כבוד

 על לשמור הכנה לשאיפתנו קודמת בוחרינו כלפי חובתנו אולם נצטער. כך על ובממשלה.
קולגיאליים. יחסים

 יסודית רפורמה למען לעשות הבטחנו שלנו הבחירות כמערכת
ו הכנסת, של ומהותית נ א  היא זו הצעתנו הבטחותינו. את מקיימים ו

השטר. של הפרעון מן חלק
 הכנסת״, בכבוד ״פגיעה של סיסמה באותה קודמים, במקרים כמו בפנינו, ינפנפו ואל

 יותר הכנסת לכבוד דאגתה את המפגינה כולה בכנסת סיעה אין הגנב״. את ״תיפסו בבחינת
יום. אחרי יום מעשי, באופן מסיעתנו,

 שאמר כפי הביקורת. את המצדיקות התופעות אלא בכבוד, פוגעת המוצדקת הביקורת לא
המחלה״. את יירפא המדחום שבירת ״לא זה: בהקשר מכובד עתון

 בעצה ולבוא אחת, יד לעשות לבית מציעים אנו היושב-ראש, בבור
 הזאת הצעת־החוק העברת פרלמנטרית. רפורמה של לראשיתה אחת,
 למקורה, לב שים בלי בוועדה, טרומי לדיון

הנכון. ככיוון צעד תהווה
תטז הוזשפזזה שד גזאריבי הג

המשפ־ שר לנו ענה לא הפעם נאונזנו. כאן עד
 נזפא״י ח״כ ועדת־הננסת, יושב־ראש אלא טיס,

ן רו אזניח. ב
 ההצעה גד1 אחד נימוק אף היה לא לאזניה

עימה. להתווכח כלל ניסה לא גם והוא — עצמה
אזניה התפט לאפשר הצעתנו את כלל הזכיר לא הוא
כדי אישי, לפולמוס עבר זאת תחת זמנית. רות

מו: עיקר הדעת. את להסיח בווע אלא במליאה, נעשית אינה עבודת־הכנסת נאו
ריקה. שתהיה מוטב ואולי ריקה, או מלאה המליאה אם חשוב לא לכן דות.

 שהציבור בעוד כי מזמן. עליו הסכימו חברי־הכנסת שכל נוח, אליבי זהו
שג לציבור אין במליאה, הנעשה אחרי לעקוב יכול — בוועדות נעשה מה מו
ת, הן מתי שבו שב מי יו ת, יו בו שי  כאילו פנים להעמיד מאד נוח לכן וכו׳. בי

 כך לראש, מעל חברי־הכנסת כל את המעסיקה קדחתנית, עבודה נעשית בוועדות
מן להם נותר שלא  מומד־ראווח — זו גירסה לפי — שהיא במליאה, לשבת ז

גרידא.
תי תקף זה, נחמד אליבי לבצר כדי שית: אזניה או אי

ה מסדר־היוס ההצעה את להסיר הציע שאזניה אחרי  מכל לקריאות־אהדה וזנ
להשיב: קמתי נוכחים, להיות שטרחו חברי־הכנסת

נכבדה. כנסת היושב־ראש, אדוני :אבנרי אורי
 לעניין. התייחסו אילו אזניה, חבר־הכנסת של דבריו על־ידי להשתכנע מוכן בהחלט הייתי
להצעת־החוק. המתייחסת אחת מלה לא אף אזניה חבר־הכנסת אמר לא הצער למרבה

 — בפירוש שאמרתי כפי — הנובעת הצעת־חוק על מדברים אנחנו אזניה, חבר־הכנסת
ספציפי. ממיקרה
 בוועדות, שלמה שנה יושב מסויים שחכר־־בנסת מפני באה לא היא
 שנה היושב חכר־כנסת על מדובר במליאה. לשבת במקום הזה, בבית
באמריקה. שלמה
שלנו. הצעת־החוק מתייחסת כזה לעניין

כאן! היושבים מאלה תועלת יותר יביא הוא (רפ״י): סורקים מרדכי
. . . אומר היה אילו אוניה חבר־הכנסת את מבין הייתי :אכנרי אורי

ב שלו אחד מאמר סורקים: מרדכי שו ת מכל יותר ח שלך! העתונו
תו שלח :אבנרי אורי  הוא מדוע אבל סורקים. חבר־הכנסת לאמריקה, או

דווקא? חבר״כנסת שם להיות צריך הוא למה חבר־כנסת? להיות צריך
שם! לומד הוא סורקים: מרדכי

ת צריך לא הוא אבל שיחכים. הכבוד, כל שילמד, אכנרי: אורי  להיו
בבארקליי. או בהאוורד בפרינססון, חבר־ננסת
? המדאיג הדבר זה (רפ׳׳י): דגני עמום תן  מוטב הזמן? כל לן מציק זה או

__' לעצמן! גם שתדאג
לכם! י יעזרו לא האלה קריאות־הבינייס אותי. מדאיג זה :אבניי אורי

.. :סורקים מרדכי או הוועדות חברי כל . בו חבר־ אצל יום כל להירשם י
אבנרי! הכנסת

 מדוע בציבור אחד אדם אף תשכנע לא רפ״י יעזור. לא זה אבניי: אורי
רין שלה השני המועמד ת באמריקה שלמה שנה לשבת צ אצלנו. חבר־כנסת ולהיו

י כ ר י מ ם : י ק ר ו פנין. להצטדק צריך לא : ס י ב
נן סורקים, חבר־הכנסת סרלין: יוסף היו״ר  חבר- את ללוות יכול אי

שני. בנאום אבנרי הכנסת מי
 להופיע כשצריך הזה. לעניין מאד רגישים שאתם מבין אני :אכנרי אורי

ם, בפני לעשות? אפשר מה עדין. באמת המצב בוחרי

שלו, הטיעון סמך על אומר, היה אילו אוניה חבר־הכנסת את מבין הייתי לעניין: נחזור
 או שלושה במשך אשר חבר־כנסת כמתפטר ייחשב כי בהצעת־החוק, לקבוע, צריך שלא
 אותם במשך ביקר שלא חבר־כנסת דודקא ולאו בכנסת, בכלל ביקר לא חודשים ששה

זו. להצעת־חוק כתיקון זאת לשקול מוכן הייתי במליאה. חודשים
 שחבר־ האפשרות, את להשאיר רוצה הוא זאת. אמר לא הוא אבל
 יובל - ,,בתיאוריה" המלה את מדגיש ואני - כתיאוריה יובל כנסת

 מנוף כף אחר ולהעלם הצהרת־אמונים הראשונה בישיבה להצהיר
שנים. ארבע כמשך ועדותיה, על הכנסת,
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