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 הרבבת) רחוב (מזל 44 פתח־תקוה דרך :תל־אביב
הקריה) (מול 126 פתח־תקוה דרן*

החייל) למען הועד (בנץ 5 בלפור רחוב :חיפה

חר1*ב3 דר״׳ה
)7 מעמוד (המשך

 כמעט כשכולנו האולם, מן יצאנו זה. מאי־נאום שנהניתי כפי מנאום, נהניתי לא מעולם
מצחוק. מתגלגלים

נרגשת, כה בצורה הנואמים, כל דיברו בו ליום, עצוב סיום זה היה אבל — צחוק־צחוק
הכנסת. מליאת את מחדש למלא הצורך על

וזושים־בואן גר1 חנזוזשלה, לסינון

ם או א נ ל ם ש א ״  שאנחנו לכן התרגלה שכבר הכנסת, של הסנסציות אחת היה נ
 מכינים שאנחנו מפורטות הנחיות פי על מדוקדקת, הכנה תוך ויכוח, בכל משתתפים 1 (

בכתב. מראש אותן

העירוני. מס־הרכוש את לשנות הפנים משרד הצעת על בוויכוח היום למחרת השתתפנו כך

״ של קבועה תיקרה העירוני הרכוש למס לקבוע הציע משרד־הפנים  אותו להשתית ,25־/
 של מוועדות השומה את להעביר וכן הגנת־הדייר, בחוק הקבוע הקטן שכר־הדירה על

 על ביקורת (תוך אלה הצעות בשלוש תמכנו ממונים. פקידי־שומה לידי עסקני־מפלגות
 בהצעת שתמך הוויכוח בכל היחיד הייתי פלא: זה וראה מם־הרכוש). של אחרים צדדים

 לאינטרסים חשש מתוך אותה, שללו הקואליציה, דוברי וביניהם הדוברים, שאר כל הממשלה!
בעיריות. שלהם המפלגתיים

 למרות החוק, את שניהם ששללו חיפה, אנשי שני דיברו לפני השלישי. הנואם הייתי
 גח״ל איש והשני (ורטמן) הקואליציה איש היה מהם שאחד

לסקנדל: משום־מה שגרמה בעקיצה, פתחתי כן על (צימרמן).
רי י או ר נ כ נכבדה, כנסת הינשבת־ראש, נברתי נ א

 חושי- נזנזדינת בא אינני לי, שקדמו הנואמים לשני בניגוד
. .. להצעת־החוק מתנגד אינני כן ועל סטאן,

ם מו י ע נ ג זה? בשס מדינה קיימת היכן (רפ״י): ד
רי י או ר נ כ . לדמיונן זאת משאיר אני 1 א . .

ל א ר ש מן י ג ר ? זה הוא דיבור איזה :(מפא״י) ק
רי רי או בנ  שולט שבו במדינת־ישראל, חלק קיים ז א
יכו אינם בו בחרו אשר ואלה חושי, אבא בשם ראש־עיר

פסול. כל בכן לראות לים
בי ן צ מ ר מ  ולא ישראל, ממדינת בא אני (גח״ל): צי
חושיסטאן! ןומדינת

רי ו5א או ר  אנו כאשר חוש־ההומור את נאבד בל ז נ
חושי. אבא על מדברים

ר ״ ו ת הי ן רו טי ק ל אבקשך אבנרי, חבר־הכנסת 5 ה
לעניין. דבר

רי י או ר נ כ  לעניין. נוגע שאיננו דבר שום אמרתי לא נ א
לעניין. מאד הנוגע משהו אמרתי להיפן,
 להגן רוצה שאני להצעת־החוק, עקרונית התנגדות שמענו לי קדמו אשר הנואמים משני

עליה.
 לירות מיליון 4—2 של סכום חיפה עיריית תפסיד הצעת־החוק שבעיקבות מבין אני
 צעד בה רואים שאנו הזאת, הצעת־החוק את לחייב שכדאי לכך חשוב נימוק זהו לשנה.
אותנו. מלספק רחוק שעדיין צעד ני אם הנכון, בכיוון חשוב

ה ש מן מ ט ר הממשלה! בהצעת תמיכה לכלל אותן להביא הצלחתי (מפא״י): ו
רי כג או רבים. לדברים מסוגל חושי אבא ז רי א

מלן רגעו רעה רוגגזוז

ם ולס ו הי ת־ ר ח מ  עדות- איש סרדינס, משה של בחירתו נגד — ״נגד״ בהחלט היינו ל
 הוא גם ישעיהו, ישראל השר של במקומו הכנסת, ראש לסגן־יושב במפא״י, המיזרח

עדות־המיזרח. איש
 להנמקת קצר נאום נשאנו רק״ח. ומלבד מלבדנו זה, מינוי בעד הצביעה הכנסת כל

השיטה: על כללית ביקורת בו וכללנו — זו הימנעות
רי רי או בנ  של באישיותו קשורה אינה המנעותנו נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד :א

 מההצבעה נמנענו לברכו. לעצמי מרשה ושאני אותו מכבדים שאנחנו סרדינס, חבר־הכנסת
הבאים: הנימוקים בגלל

 ולשאר לעיריות רעה דוגמה זו הכנסת. ליושב־ראש סגנים בשמונה צורן אין לדעתנו, )1(
מוסדות־הציבור.

 בת נשיאות תחת מובהק. פוליטי למוסד הפכה היא הנשיאות, של זה ניפוח בגלל )2(
 בתורת כולה הכנסת של נציגות עצמה את ותראה הסיעות מעל שתעמוד חברים, שלושה
 על נציג כל שומר בה סיעתית. לנציגות הנשיאות הפכה הכנסת, יושב־ראש כמו שכזאת,

סיעתו. של האינטרסים
 בנשיאות, המיוצגות לסיעות השייכים אותם חברי״כנסת. סוגי שני נוצרו זה במצב )3(

 ושהם במיספר, 16 שהס בלתי־מיוצגות, לסיעות השייכים וחברי־כנסת כנסת, חברי 104 והם
 הנפסלות לסדר־היוס, שלנו הדחופות בהצעות הטיפול כן על מעיד בדרן־קבע. מקופחים
 נציג לפחות שיהיה היה והצדק הדין מן אחרים. עניינים וכן לדחיפותן, קשר בלי דרן־קבע,

כולם. כלפי אחראי עצמו את שיראה הקטנות, הסיעות לכל אחד
. . . הקיימת בשיטה גס )4(

ן ת בנשיאות? סיעתית נציגות בעד אתה (מפ״ם): פלד נ
רי רי או בנ לאחדים, שיהיה יתכן לא ישנו, זה אם אבל נגד. אני 5 א

לכולם. ולא
למשל. כץ, את מציע, אתה (פא״י): כץ יעקב
רי רי או נ כ הקטנות. הסיעות כל כנציג שם תהיה שאתה מוכן אני 1 א

 עדתיות. וחזקות עדתיות אחוזות ליצירת בחריפות להתנגד יש הקיימת בשיטה גם )4(
 עדות־ ״בני הקרויים שאזרחי־ישראל לכן ויביא במדינה, העדתי הפילוג את מגביר הדבר

האשכנזים. בידי כיום שהם לתפקידים יתקבלו לא המזרח״
 שבעתיים בולטת וכל, מכל בעינינו הפסולה — עדתי ייצוג של שיטה נתקבלה כבר אם )5(

במדינה... 1270 מהננים ישראל שערביי בשעה ערבי, כנסת סגן־יושב־ראש שאין העובדה

ל א ר ש מן י ג ר המערך, סיעת כנציג נבחר סרדינס חבר־הכנסת (מפא״י): ק
להיות. צריכים סגנים כמה בתקנון נקבע עדה. כנציג ולא

ר ״ ו ש הי די מהצבעה. המנעותו נימוקי את מוסר אבנרי חבר־הכנסת ז לוז ק
רי : או י ר נ כ חבר־ של לבו תשומת את להפנות לעצמי מרשה אני א

בעתונות. לפרסומים קרגמן הכנסת
. .  אם חוץ, כלפי והופעתה המדינה, לטובת זה יהיה בכנסת. 67־ מהווים ישראל ערביי .
הערבי. הלאום בן אחד סגן לה יהיה

ב החמישי נאומנו את נאמנו יום, באותו לבסוף,
 של הצעתו את בודעדה לדיון להעביר כשהצענו שבוע,
 זהו ובמנגנונים. בכפילויות לטפל (רפ״י) בן־פורת מרדכי

 נדחתה, ההצעה סיעתנו. של המרכזיים הנושאים אחד
ספיר. פינחס בקשת לפי כמובן,
למדי. גדוש שבוע הכל, בסך

סרדינס
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