
אחות בחובת גואה לא הוא כיום ויק. כשהיה חנוכתו, עוב נואה כך הכנסת: אולם
 שמצביעים כמו להצבעה, מורמת כשידו לאולם נכנס חבר־כנסת לראות יותר עוד רגיל
ולמה. מצביעים, מה על שיידע מבלי לסיעה, חבריו
זו? שבדית בהתעמלות צורך יש מה בשביל לשאול: יכול תם

 דעתו, לפי לנהוג הזפות לו אין או דיעה, אין היחיד לחכר־הכנסת אם
 - מזכירי־המפלגות של פשוטות הודעות־הצכעה כמסירת די לא האם

איש? 120 של במליאה כמקום המפלגות, מזכירי של כפורום ודי
 ותרגיל ביובוז־זמן כאן בישיבה רואה גדולה, סיעה מאנשי שחבר־כנסת, בכך פלא היש

שעמום? של
 חברי־הכנסת של מינימלית נוכחות לחייב שבאה הצעת־חוק שנתיים, לפני העליתי, כאשר
 הכנסת הצביעה — 120 מתוך חברי־כנסת 30 של נוכחות דרשתי הכל בסך — בדיונים

הנוכחות. להגברת אחרות בדרכים לפעול הבטיחו הסיעות אבל נגדי, אחד פה
יותר. עוד מחפיר המצב כיום מהן? יצא מה הסודות! מלים

פעו להדר החינוכית, להשפעתו הבית, של לדמותו חיונית היא הכנסת במליאת הנוכחות
זה. ממאבק נילאה לא לכן לתו.

 אקבל הישיבות, בכל הנוכח שאני, לכך — בכלל סיבה שום — סיבה שום רואה איני
חודשים. לכמה אחת כאן אותו רואה שאני מסויים, חבר־כנסת כמו המשכורת אותה את

ובווע במליאה לנוכחותו חכר-הכנסת שכר את להצמיד דרשתי לכן
 למשכורות. המוקדש התקציב את לכף בהתאם להוריד והצעתי דות,

 קטן בתקציב יותר, גבוהה משכורת לשלם אפשר זו שיטה פי על כי
—.מ,■.. 4, 1 יותר.

 שהיא המליאה, לעומת כאילו, פנים להעמיד הגדולה המשפחה של אילם הסכם כאן יש
בוועדות. עבודת־ענקים נעשית ומשעממת, ריקה
 ואילו לגמרי, מיותרות לפחות ועדות כחמש יער. ולא דובים לא

 ועדות שתיים־שלוש בכך. נוכח הציבור היה לעתונות הדלתות נפתחו
חיות. בדיחות הן

 ונאלץ מפלגתו, למנגנון חבר־הכנסת משועבד רדינגד׳, על בוויכוח שראינו כפי בהן, וגם
מפלגתו. מנגנון של האינטרס לפי כרובוט, לפעול

משתכנע אינו איש משכנע, אינו איש
הקודמות. התופעות שתי של ישירה תוצאה היא בכנסת הדיונים של ה י צ ז י ג ו ל ו נ ו מ ה

 חבר־ כל של נאום כל כמעט מראש לכתוב יכול ביציע, כאן היושבים מאלה עחונאי, כל
הקולות. של בחיקוי אפילו אמנות של לדרגה הגיעו מהם אחדים שהוא. נושא כל על כנסת

 לשמוע. גם אלא להשמיע, רק לא ולהשתכנע. לשכנע כדי התמימות, בכל לכנסת באתי אני
 וטענות. רעיונות של חופשית התמודדות של בדרך בהכרעה להשתתף

אשליה! איזו
 לשכנע כלשהי תקווה מתוך זה דוכן על אחד נואם אך עולה האם

 לקלוט נכונות של אמיתי, ויכוח של כלשהי מידה כאן יש האם מישהו?
מושפע? ולהיות

 בשיכנוע בכלל יש טעם איזה האלמוניים, המנגנונים על־ידי מראש נחתך הכל כאשר אכן,
בהשתכנעות? או

 באולם, כאן לא - זאת בכל ישפיעו שהדברים כלשהי סכנה יש ואם
 לערוך כדי אחוז־החסימה חרב מונפת - שבחוץ בציבור אלא חלילה,

זו. נוראה סכנה
 דרישתנו את לקבל צורך אין ממילא — מונולוגים של אוסף אלא אינו הדיון כאשר
 תוכל שהכנסת כדי מקצועי, וייעוץ מחקר של צוזתות וחברי־הכנסת הכנסת לרשות להעמיד

פרשת את להזכיר ודי הממשלה. של המומחים גושי עם עצמאי, ככוח בכלל, להתמודד
מומרפין.

!חדשות ופנים חדש דם דרושים
 השפעתה, ושיגרה. שיעמום אי־יעילות, של בתהום שוקעת הכנסת היושבת־ראש, כבוד
והולכת. מתמעטת הכי, בלאו הקטנה
 גם אחים ״שבת ורצוי, נתון נוח, דבר זה במצב רואים עצמם חברי־הכנסת מכל: גרוע

מתמרדים. ואינם מתקוממים אינם ושוב יחד״,
| זמנך. על עברת כבר הקטין: רות היו״ר |

משפטים. שני עוד : אבנרי אורי
בהכ דרסטיים, בחילופי־משמרות החיוני הצורך את מוכיחה אחרת, מכל יותר זו, תופעה

זה. לבית חדשות ופנים חדש דם נסת
 כהונת ולהגבלת ותיקים מועצת להקמת בהצעתנו זה, בכיוון תחיקתית ביוזמה נקטנו

שנים. לשתים־עשרה חבר־הכנסת
הכנסת. כהונת את להאריך כאן, שהושמע לרעיון, החריפות בכל נתנגד אנחנו לכן

 הזדמנות לעם לתת הכנסת, כהונת את לקצר צריך היה להיפך:
בנצי ולבחור המדינה בפני העומדות בבעיות־הגורל להכריע מיידית

ורעננה. חדשה גות

 מחברי־ אחד אני רבים, לדברי־הבל מקשיב אני מקשיב, הייתי
 בנו בחרו אבל ובוועדותיה. בכנסת לשבת שמרבים הכנסת

מאיתנו. אחד שבכל המיושב מכוח אלא ״היושב״, מכוח לא
 החוצפה דברי כל את אמרת אילו מדבר. שאחד, מה תבין

 לסדר־היום. עובר הייתי — זאת ורק וחבריה, הכנסת על שלך
 כדי נאומו חצי את ומקדיש חבר־כנסח, קם כאשר אבל

 אחרים, של במומם פוסל שאתה מה הרי — עצמו אח לשבח
פוסל. אתה במומך
 חי לא עוד אתה דרך־ארץ. של מינימום לך שיהיה צריך
.הזה בעולם חיים אנחנו הבא. בעולם . .

 של לגופו דבר ביקורת. בתור חלש זה :אכנרי אורי
עניין!

 לי אמרת אילו אבנרי, חבר־הכנסת :גוכרין עקיבא
 זקוק אינני דברי. את מאד בודק הייתי בוויכוח, חזק שאני

 אבדוק מחמאה, לי תתן אם בהן. צורך לי אין שלך, למחמאות
מחמאה. לי נתת מדוע עצמי, את היטב

ש ר ג ג ל נ ז ג ג ת א ז ג ג ב ה ז ג
 גמור. סילוף כמובן, הס, עצמי" ״שכח על דכרים ך*

הדברים. עיוות על המבוסם סילוף | |
סיעתו, בשבח ומפליג אגו״י או מפ״ס של נציג מולה כאשר

 הדברים אין טענותיה, צידקת ועל עמדותיה נכונות על
זולתו. על מדבר הוא כי עצמי, כשבח נשמעים
סיעתו, עמדות על סיעת־יחיד של דובר כשמדבר אכל

 לכל חיוני שהוא דבר — וטענותיה הצעותיה מעשיה, על
 בכן אין אולם עצמו. על כביכול, מדבר, הריהו — הסברה

 דיבר אילו מתחיל היה העצמי השבח עצמי. שבח שום
 פשוט, ניסו, מפא״י של הזקנים האישיות. תכונותיו על

אותנו. להשמיץ כדי סיעת־יחיד, של במעמדה זה פרט לנצל
 — יותר קיצוני פתרון מצאה המע״י של אחת דוברת אבל
 סיעות־ שלוש בכנסת יש כיום בכלל. סיעת־היחיד ביטול
 ביקש לא (שעדיין בן־גוריון ושל מק״י של שלנו, יחיד:
סיעה, של מעמד מאיתנו שוללים היו אילו רשמי). מעמד

 נשללת היתה בכך כי ל״מתים־חייס״. בכנסת הופכים היינו
 התקציב, דיוני ובכל הוויכוחים, ברוב להשתתף זכותנו
להש מהצבעות, הימנעות לנמק לסדר־היום, הצעות להגיש

 שהם אחרים דברים הרבה ועוד הוועדות, בעבודת תתף
בכנסת. לעבודתנו חיוניים

 ),71( נצר דבורה על־ידי שהושמעה זו, הצעה בקיצור:
 החלטת על־ידי הכנסת מן למעשה, אותנו, מגרשת היתה
הרוב.

. : נצר דכורה .  לומר רוצה אני — לסיעות וכשהגעתי .
תו... מתקנים ואנו לאחרונה, תוקן התקנון אחת. מילה  או

הדיעה הדברים: מן ואחד לתקנם. שצריך דברים יש אבל

קדגמן הקטין
סיעה. הוא אחד שאיש הזאת, בכנסת שהשתרשה המשונה,
 סיעה — אני שלמדתי כפי בעברית. זה איך יודעת אינני

 כל על אנשים! משני יותר היא סיעה אחד. איש איננה
 מיוחדות זכויות ויש סיעה, זוהי אחד. מאיש יותר — פנים

קיפוח. על תביעה ויש לסיעות, דרישות יש לסיעות;
 הזה התקנון של החשובות הבעיות מן שאחת חושבת אני

 הדיבור אחד. איש של סיעה שאין ולתמיד, אחת לקבוע, היא
------------״אנחנו״ הכנסת: בימת מעל הזה

רי : או י ר נ ב  בן־גוריון את גם לגרש רוצה את א
מהכנסת?

ה ר כו ר ד צ  ממך ולא אני, לא אבנרי, חבר־־הכנסת :נ
 בן־גוריון. על הגנה מבקשת אני

רי רי או בנ  לזה! גם כבר הגענו :א
ה ר פו ר ד צ  אחד, איש כזאת. להגנה הגענו לא עוד :נ

רבים. שהוא קובע איננו עדיין ״אנחנו״, דיבור על־ידי
רי י או ד נ פ  לא כאן. יש סיעות איזו קובע הבוחר :א

תקבעי! את
 הכנסת מזכירות שעל הדיעה את שללה גם נצר דבורה

 מיסמך יהיה זה ושרישום חברי־הכנסת, נוכחות את לרשום
גלוי. פומבי

ה ר פו ר ד צ  (בטופס נוכחותו על חותם חבר־הכנסת :נ
 נבחר, הוא חבר־הכנסת מספיק. זה אש״ל). לתשלום סודי
 שהצביעו אלה בפני בוחריו, בפני אחראי הוא כל קודם

רשימתו. ועבור עבורו
רי י או ד נ פ  את ממלא הוא. אם הבוחרים יודעים איך :א
כאן? נמצא בכלל הוא אם יודעים הם איך תפקידו?

ןטין2\ז רגת של לב\ז לבה,
* ה ך כ ר ר ת ו ה י נ די  עין־חרוד קיבוץ חברת היתה ע

 כל כמו ).67( הקטין רות המע״י ח״כ (אחדות־העבודה), ? |
 שלנו ״אנחנו״ סיגנון על התרגזה היא ולדור לסיעה חבריה

 אלא כיחיד, בכנסת נמצא איני כי לסמל שבא סיגנון —
בוחרינו: 14,124 כנציג

ת ן רו טי ק  כי להכריז, אפשר זאת כל אחרי האם :ה
הוא! נהפוך שוקעת? הכנסת

 לו רע אותו. מבינה אני איתו. ליבי אמרי, חבר־הכנסת
 יחיד, הוא אך ,אנחנו׳, של סיעה מייצג אמנם הוא בכנסת.
 הכנסת, במת מעל אני, סבורה כך הערב, השמיע כך ומשום

 חברי• ועל הכנסת עבודת על קטלנית ביקורת רב, בזעם
הכנסת.
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