
 כגון שוגים בכינויים הכנסת, ידוכ מעל כינוהו. מפא״י ני !ז? אשר הנאום — במלואו זהו
הכנסת״ ״השמצת ״דו-פרצופיות״, ארץ״, דרר ״חומר רוח״, ״גסות ״צביזז־מ״, ״חוצפה״,
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ג של נאומו להלן  אורי ח״
הכנסת. תקציב על בוויכוח אבנרי

נכבדים. חברי־כנסת שנים־עשר היושב־ראש. כבוד
1 לספור אסור :קריאה

זאת. יודעים העחמאים זאת. יודע הציבור דחי. אל מדחי הולכת הכנסת אבניי: אורי
לאמיתו? מצבה את מלראות עיניה את תעצום עצמה הכנסת רק האם זאת. יודע בר־דעת כל

 בהע■ הנוכחים, של הזעום כמספר זה, ברגע באולם להביט די הרי
 המשתתפים רוב של אף בהעדרות הממשלה, חברי של טוטאלית דרות

 הגיעה לאן להיווכח כדי - והלכו נאומיהם את שנאמו היום, בוויכוח
הכנסת.

:בה טובה חלקה כל ואוכלות בכנסת, מכרסמות מחלות שלוש
המסורתיות. המפלגות על־ידי המונופוליזציה •
חברי״הכנסת. של הרובוטיזציה •
הדיון. של המונולוגיזציה •
 באופן המצב הורע מאז שנתיים. לפני אליו כשבאתי בבית, היו כבר המחלות שלוש כל

בולט.
הזה. הכית קיום עצם את המסכן לשלב שלושתן הגיעו עתה

מנגנונים של מיקצועית אגודה - ״הליבוד-הלאומי״
ה י צ ז י ל ו פ ו נ ו מ  קארטל ביצירת קשורה דגדולות המפלגות על־ידי הכנסת של ה

האלה. המפלגות בין
 נוצר בפעולתה, שלנו סיעת־היחיד התחילה כשאף שנתיים, לפני כבר

נגדנו. - הראשון הליכוד־הלאומי
 הרעיון נולד כך פינו. את לסתום כדי ביניהם ברית־דמים כרתו וגח״ל המערך עסקני
האופו של העיקריים המכשירים שני את לשעבד כדי הכנסת, תקנון את לשנות המחוכם

שרירותי. סיעתי למפתח — והצעת־החוק־הפרטית ההצעה־לסדר־היום — זיציה
זה? למפתח קרה מה

 הפוליטרוקים אפילו חצי־חצי. ולאופוזיציה, לקואליציה שוזר, מיכסה נקבעה נוצר, כאשר
 מכיוזן — לאופוזיציה המיכסה מחצית לפחות לשמור שיש בכך אז הכירו מפא״י של

השלטון. על ביקורת של מובהקים מכשירים הם שאלה
 נגזלה - שנותרה והאופוזיציה הרשמי, הליכוד־הלאומי קם בינתיים

לסדר־היום. נושאים להעלות האפשרות לגמרי כמעט ממנה
פרלמנ בדמוקרטיה האופוזיציה של החיונית לפונקציה כבוד של שמץ לשלטון היה אילו
ההצעות. ממיכסת 50ס/ס לממדיה, קשר בלי זו, לאופוזיציה מקציבים לפחות היו טרית,

 לחבר־הכנסת והחזרתה כולו, הסיעתי המפתח ביטול כמובן, היא, האמיתית, התרופה
והצעות־חוק. לסדר־היום הצעות להעלות החופשית הזכות של העם, כנציג היחיד,

 ויש אפשרות, ויש זמן, יש הכנסת. בזמן מחסור אין השם, ברוך
 האמיתיות, הבעיות עם להתמודד הכנסת את להכריח חיוני, צורך

 מעוניין אינו ושהשלטון האזרח, את המטרידות והקטנות, הגורליות
זה. בבית להעלותן

 פירסומת־עצמית של למכשיר לסדר־היום ההצעות הפכו השרירותי, המפתח בגלל כיום,
 מה על לנאום אפשרות להם לתת כדי עצמה, של לשרים הצעות מציעה סיעה כשכל לשוים,

להם. שנוח
 הארץ, של המציאות מן לחלוטין מנותקת שהכנסת משעממת, שהכנסת היא התוצאה

 לעניינים שלמים ימים מקדישה שהכנסת הממשלה, של פירסומת לבמת הופכת שהכנסת
בשאלות־גורל. מטפלת היא שאין בעוד וחסוי־חכלית, חסרי־ערך

 המפלגות. של הקרטליזציה תהליך להשלמת הביא הליכוד־הלאומי
 התנוון מלחמת־ששת-הימים, ימי בעצם וחיוני טבעי שהיה זה, ליכוד

על הזקנות, המפלגות עסקני של מקצועית לאגודה עתה, והפך, מאז
לך״. ואשמור לי ״שמור של העקרון פי

 ימים כללית, בהסכמה השניה, מלחמת־העולם של הליכוד־הלאומי, התפרק בבריטניה
הקרבות. תום אחרי מעטים

האופו שרידי מכל הכנסת מוסדות כל לטיהור הליכוד־הלאומי הביא משותפים בכוחות
 בשלוש ולא סדר־היום, את הקובעת בנשיאות, לא — הכנסת של חשוב מוסד בשום זיציה.

לאופוזיציה. יצוג אין — בה הקובעות הוועדות

!״כגברים ״תתמודדו
 חלקי כל של משותפת מזימה אחוז־החסימה, את להעלות הגדולה המזימה באה ועתה

המישטר.
 בבית שלה המונופול את שברה לכנסת שבחירתנו הגדולה, המשפחה

 אשר את תחיקתית הפקרות של בדרך לעצמה להחזיר רוצה הזה,
סגור. כמועדון שוב הכנסת את ולכונן הקלפי, של בדמוקרטיה איבדה

בקלפי? ניצחת אתה (מע״י): אזניה ברוך
כן. :אבנרי אורי
לדעת. סוב אזניה: ברוך
 אנחנו הציבור. מכספי ביזבז שהמערך הלירות, מיליון 150 ובלי :אבנרי אורי

פחות. קצת הוצאנו
אחוז־ לכם למה — לנס איכפת לא כל־כך אם מאיתנו, פוחדים לא אתם אם

 אחוז־ העלאת מזימת מאשר הזה, בפחד ברורה יותר הודאה יש האם החסימה?
החסימה?

 לכם תחפשו ואל כגברים, תתמודדו הקלפי, ליד תתמודדו
!קנוניות

רובוטים? 7ש שבדית התעמלות
 המו־ המנגנונים התגברות של תוצאה אלא אינה חברי־הכנסת של ה י צ ז י ט ו ב ו ר ה

המעובשים. נופוליסטים
 מיקרה לא אף - אחד מיקרה ראיתי לא בכנסת הראשון יומי מאז
 לדעת בניגוד חבר־כנסת הצביע באמת חשובה שבהצבעה - אחד!

סיעתו.
 נדירה תופעה היא הסיעה, לדעת בניגוד מהצבעה, הימנעות חשובים, לא בדברים אפילו

למדי.
ה ש ם מ ע ר שלך? הסיעה החלטת נגד הצבעת אתה מתי (מע״י): ב

| חברי. לדעת בניגוד פעם לא הצבעתי אבנרי: אורי |
 הישראלי, הפרח לעידוד החוק כגון מה־בכך, של בעניין סיעתו לדעת בניגוד שמצביע מי
חוש. כבר־כוכבא ממש לאומי, כגיבור ידידיו ובעיני עצמו, בעיני נחשב
 יתר ניתן לא בכנסת, עצום רוב המקיף הליכוד־הלאומי, הקמת עם
 חבר־ לראות הוא רגיל מחזה להיפך. אלא היחיד, לחבר־הכנסת חופש
להבות. חוצב נאום נגדו שנאם אחרי חוק, בעד מצביע כנסת

הוועחיס הוהגיס
 שאתת לפני למעלה, המודפס הנאום, את ראינא ף*

האלה. הדברים המשך את קורא
 חוצפה? גסות־רוח? כאן יש האם בעצמך: והחלט קרא

עצמי? שבח
 — עניינית ביקורת או שלוחת־רסן, השמצה כאן יש האם
 לבדוק שאפשר טענות ממשיות, טענות מבוססת אן חריפה,

נכונותן? מידת את ולמדוד אותן
 — הכנסת תקציב על הוויכוח במיסגרת נאמרו הדברים

 עצמה. של סדרי־העבודה על הכנסת דנה בו השנתי הוויכוח
 בוויכוח סייעתנו, של הנאומים עוררו הקודמות בשנתיים גם
 סעיף התקנת לאחר שנתיים, לפני נסערות. תגובות זה,

 חרות של בקנוניה הצעות־לסדר־היום, לגבי סתימת־הפה
כ״חוצפא״. דברינו את בן־אליעזר אריה הגדיר ומפא״י,
 לכנסת כנאה מיימנוחות, על תחילה הוויכוח התנהל השנה

 של כשהנואמים שלמה, אידיליה שררה ״ליכוד־לאומי״. של
 זה אחר בזה עולים הוותיקות הסיעות ושאר גח״ל המע־■׳,

 מותחים סיעותיהס, ואת הכנסת את משבחים הדוכן, על
 הנואמים כל כמעט אחר. או זה עניין על עדינה ביקורת

 — באולם הנוכחות את להגביר שיש הדיעוז את הביעו
 למזנון. ועברו האולם מן יצאו דבריהם, את שסיימו ואחרי

 הוויכוח, ובאמצע — ח״כים 30 נכחו הוויכוח, בראשית כן,
.12 נותרו תורי, כשהגיע

 מהמרכז תמיר, שמואל נאם כאשר נפסקה האידיליה
 בשנתיים שהשמענו מהטענות כמה לעצמו אימץ הוא החופשי.

מופי שאינם חברי־כנסת על התלונן השאר ובין האחרונות,

 יקבלו, חברי־הכנסת כי דרש גס הוא שנים״. ״במשך עים
האש״ל דמי שיחרור על ושיוותרו יותר, גבוהה משכורת

נצרגוכרין
מאד. טישנית אן כשלעצמה, נכונה, נקודה זוהי ממס.

 הנאום נאומנו. בעיקבות כרגיל, התחילה, האמיתית הסערה
 אנשים מעט כל־כך שנכחו מפני — יחסי בשקט עבר עצמו

 בבית. מהר חיש פשטה הנאום על השמועה אולם באולם.
 ומאותו לאולם, לחזור מיהרו ממע״י) (רובם ח״כים כעשרים

 מקום כאן אין לצערי, בלתי־פוסקת. חתקפת־נגד התחילה רגע
 שבהם. העיקריים את נביא אן כולם, הדברים את להביא כדי

כסה אמר הוא ).66( גוברין עקיבא פתח ההתקפה את

 להתקפה עבר ומכאן המדינה, נשיא ע?! אדיבים דברים
עלי: חריפה

שו גוכרין: עקיבא  רב־ערך מנושא לעבור לי ...ותר
 לעשות לי יורשה אחרת. להערה המדינה) נשיא (תקציב זה

 ארוכה הפסקה כאן עושה שאני לכם ותארו — הפסקה כאן
 אחת הערה להעיר כדי שלם, יום ואף שעתיים, שעה, של

אבנרי. חבר־הכנסת לדברי
 חבר־כנסת. של מינימלית לחוסר־תרבות כאן עדים היינו

 במשך נאום ונושא הענווה, סמל חבר־כנסת, הבמה על עומד
 בלשון הוא, בשבחו מדבר הוא הנאום מחצית שעה! כרבע

 חברי־ כל של בגנותם מדבר הוא השנייה והמחצית ״אנחנו״,
הכנסת.

שלכם! רק כולם. של לא :אבנרי אורי
 אם יודע אינני חברי־הכנסת. רוב של גוברין: עקיבא

גסות־רוח. זוהי אבל פרלמנטרי, ביטוי זה
נבחרתי! כך לשם :אבנרי אורי

 שהבחירות בעמדה תומך אני כך משום :גוכרין עקיבא
 תיבחר לא אתה אולי במועדן! תתקיימנה הבאה לכנסת
יותר!

האחרון? המשפט על שנית תחזור אולי :אבנרי אורי
 הבאר, לכנסת שהבחירות מקווה אני גוברין: עקיבא

 של כהונתה תקופת את יאריכו שלא במועדם, יתקיימו
הזאת. הכנסת
— חברי־הכנסת של בגרותם על דיברת אילו חוצפה. זוהי


