
ה ״ ר ב ד ר1ל (115)ה
ויק המריאה אודם היה הכנסת מושב שר הראשון ביום בו

התחנה
 רציניות שיחות אחרי לספסלי־הכנסת. מחו״ל ישר לעבור כדי גדול נפשי מאמץ דרוש

 וסיכויי־השלום בעיות־המרחב את ברצינות המנתחים ארצות, בכמה ועיתונאים מדינאים 1
 כוונות האטומית, ההתפשטות סיכויי העולמית, תנועת־הנפט כמו גורמים שקילת וך

 בשיעורי ויכוח כמו בכנכת הדיונים נשמעים — האמריקאיים) והאינטרסים •ית־המועצות
בגימנסיה. וחנך
 מלחמה׳ של ענייני־הגורל על בו רמת־הדיונים שלנו. בית־הנבחרים של הבעיות אחת זוהי
על חוזרים העסקנים באוטובוס. או תואל, בקפה בטלה משיחה במאומה שונה אינה !לום

 - בקיויס נחות
משמות ׳ותו

 מאמציהם את — יותר או פחות — ממצה וזה עיתון־הערב, של האחרון הראשי ואמר
זינטלקטואליים.

 בעיות׳ לליבון בית־נבחרים בכנסת הממשלה ראתה אילו עולה, הרמה היתר, אולי
 המושב הפעם נפתח לא למקובל, בניגוד כך, אותו. לעקוף שיש מיטרד ולא *ומה,
 הממשלה לנוחיות — ״נדחה״ זה ויכוח עליו. ובוויכוח הממשלה של מדינית זודעה
 ממש של ויכוח שתמנע מפ״ם, עד מחרות משותפת עמדה על תחליט שזו עד לומר,
:נסת.)

הבאות: במילים זה במושב פעולתנו את התחלנו לכן
 מבלי זו, כנסת נצל האחרון במושב ראשון נאום לשאת אי־אפשר :אבנרי אורי

 הנוכחי המושב בפתיחת להיערך היה שצריך המדיני, הדיון דחיית על בחריפות ?חות
הכנסת. ל

 גורל את לקבוע העלולות גורליות, הכרעות על ושמועות שידיעות בשעה קורה זה דבר
 על מעידה זו בשעה המדיני הדיון דחיית הציבור. את ומביכות מסעירות לדורות, מדינה

 תחום מכל הכנסת הוצאת ועל במדינה, הפארלמנטארי המישטר של נוספת מהירה ידרדרות
ממשי. ודיון הכרעה ל

 כל על הבחירות אווירת תאפיל מהיום שלימה שנה במשך מושב־בחירות. הוא זה מושב
 הכרעה של אפשרות כל תמנע ובציבור, בממשלה והסיעות, המפלגות התרוצצות הכרעות.

 היא ובעלת־מעוף אמיצה שחדיניות־שלום בשעה דחקא וזאת■ ואחראית, שקולה אומית
ומעשיה. פשרית

 לקיים לאלתר, זו כנסת לפזר היה הראוי שמן סבורים אנחנו אסון. שזהו מאמינים אנו
 מפורש, מצע סמן על שתיבחר חדשה, שהנהגה כדי שביעית, לכנסת בחירות דחוף אופן
והשלום. המשא־והמתן לזירת להיכנס וכל
 חסידי־הסיפות של אי־האימון הצעת על הדיון הוכיח כיום, אפשרי הדבר שאין כמה עד

 אלון יגאל של (הפומבית) גישתו בין הבדל שום כימעט שאין הוכיח הוא מחרת־היום.
 על היתד, ביניהם היחידה וההתחרות תמיר, שמואל של הדמאגוגית התשפוכת בין

 החיצוניות ההכרעות את המשעבדת מובהקת, אווירת־בחירות בעיתוני־הערב. כותרת
הפנימית. התחרות

 המליאה, לאולם החברים את תזעיק מושב־בחירות של האווירה כי מישהו חשב אם אך
 שלוש כעבוי־ אך — חברי־הכנסת מחצית כימעט אומנם, נכחו, בפתיחה טעות. זו רי

 עובדי־הציבור, פרישת חוק על הדיון בעת ב׳, יום באותו בערב שבע בשעה בלבד, זעות
 חברי־ ה ע ש ת רק ואני, שפירא) שמשון (יעקב השר (נצר), היו״ר מלבד בעולם, ותרו

0£14 . נסת:
ת מ שי ם ר חי כ ו  אנשי 22 מתוך 2 קרגמן). ביטון, (פישר, מע״י אנשי 59 מבין 3 הנ

 ו ול׳׳ע. אגו״י המפד״ל, מאנשי 0 (פלד). מפ״ם 8 מתוך 1 ואברמוב). (קלינגהופר ח״ל
(מיקונים). מק״י 1 (ורדיגר). פא״י 2 מתון 1 (שוסטק). החופשי המרכז 3 יתון

נאה! התחלה

פרי לאחר (הגבלות הציבור שרות חוק
 שחיתות: של רגילה תופעה למנוע בא שה)

 מנצל פקיד־מדינה
 לטובת עמדתו את

מע פרטית, חברה
טוב, מכיל לה ניק

ו מתפקידו מתפטר
 של מנהלה הופך
שר־ה־ חברה. אותה

שמ יעקוב משפטים,
 הגיש שפירא, שון
 בגאווה ההצעה את

רבה.
 הנואם הייתי לא

 על שהצביע היחידי
ב הרבים החורים

לרוק העלולים חוק,
 כל לקחת ״אפשר ממשי. תוכן מכל נו

 זה דוכן מעל עצות ״ולתת אמרתי, סעיף,״
עליו.״ להערים איך

הנוא שאר מכל נבדלנו אחד בדבר אולם
 המישטר הרעה: שורש על הצבענו מים•

בארץ. הקיים
 הוא הרעה שורש— אכנרי: אורי

 כשכימעט שלנו, הכלכליים הנוהגים בעצם
 ושרים, פקידים של בהחלטות תלוי הכל

קרי שיהיו מבלי עיניהם, כראות הפועלים
 להחלטותיהם. כלשהם אובייקטיביים טריונים
ל האישיים הקשרים הופכים כזה במישטר

לסוחר. העובר כלכלי הון
ובסיכום:
במדי שיהיו בכן הוא האמיתי הפיתרון

 ושהפקי־ מנגנונים, ופחות פקידים פחות נה
 יותר הרבה משכורת יקבלו הנותרים דים

 קאריירה המדינה בשירות שיראו כדי גבוהה,
אחרת. לקאריירה מבוא ולא חייהם, לכל

 לפחות בו יש כי החוק, בעד הצבענו
כלשהי. התקדמות

ו7תנ
 !!אזרחים

מצפוו נעלי

ח ת7בתע הםובייפי האיום ס ס
 ויכוח כל שוב למנוע הממשלה עם וגמור מנוי כי הוכיח הכנסת מושב פתיחת

 את הגשנו זאת, להבליט בדי הציבור. את המסעירים עניינים על בכנסת רציני
:היום לסדר הבאות הדחופות ההצעות

ם למרחב הסובייטית בחדירה הברוכות והצבאיות המדיניות הסכנות • ו י א ה ו  
י ט י י ב ו ס ר ה ו ז י א ת ב ל ע . ת ץ א ו ס

ה • פ י ר ש ה ה פ ו ע ת ה ״ ל מ נ ד ב ו  למניעת תכופים סידורים וקביעת ל
הנוסעים. בתנועת שיבושים

י ההסתדרות חברי התנגדות • ו ב י נ ת ל ו ג ל פ מ ה ־ ס  טפסים אי־העמדת — מ
 המישפטי המצב ואי־הבהרת התנגדות טפסי בהמצאת שיבושים המסרבים, לרשות

ולעובדים. למעסיקים
ת — הממשלה מדיניות • ו ר ה צ ת ה ו ר ת ו ם של ס י ר ש  עמדות והבעת ה

בפומבי. מנוגדות
ת • י ר ק ת ה ה נ ו ר ח א ת ה ל ע ת ץ ב א ו ל מיידיים אמצעים ונקיטת ס

, הנדון. מהסוג תקריות הישנות מניעת

 למיני־ הסיפוחיסטים את מרגיז אחד דבר
 שחצי העובדה עיסנו: מתווכחים כשהם ;ס,

עד בשעתו [ענו  כמה ירושלים. איחוד ב
 ו־ רק״ח כמו הצבענו, אילו להם היה |עים

ד וק״י, ג 1האיתוד נ
 הממשלה נציגי קמים הזדמנות, בכל לכן,

 הת־ לא אנחנו בעצם כי להוכיח משתדלים
 בעד להצביע יזונו

 שמאז או ואיחוד,
 עמדתנו. את סינינו

 העניין עלה השבוע
ה לחוק נקשר

 המקומיות ישויות
 בא החוק לחירות).

 אוטומטית והעניק
 ה־ ירושלים וערביי

 הרשומים יוזרחיוז,
ה זכות את [חוק,
. נחירה ת ו י ר י ע ל

 מ־ ושאלתי קמתי
 שערבים אחרי [וע,
 לישראל, סופחו ולה
־ הבחירה זכות את להם נותנים נין נ נ  ל

 לעיריה? לבחור הזכות את רק אלא ת, ז
 האמיתית הבחנה את מוכיח זה אין האס
גבוהה־גבוהה המדברים חסידי-הסיפוח, סל

*1 ■ ■ וווי— ■1 !■״ויוח 10,

 אחרי לערבים שיינתן הליברלי היחס על
 להקים היא האמיתית שכוונתם אן הסיפוח
״יהודזיה״ז מעין יהודית, רודזיה
ישר הדתי, שר־הפנים סגן את הרגיז זה

 וו כישרון את הפעיל והוא בן־מאיר, אל
 סבטול שאינו — שלו התלמודי פילפול

 שאני מדברי שמשתמע להוכיח כדי — כלל
העיר! לאיחוד בכלל מתנגד

 של אחר חלק על הייה יותר חשוב ויכוח
 ל־ חדשה רשימה כי הקובע זה — החוק

 המיוצגת סיעה עם קשורה שאינה עיריה,
 ותפסיד ל״י, 3000 להפקיד חייבת בכנסת,

י בבחירות. תיכשל אס הזה הסכום את

ה אנשי על חל אינו זה שסעיף למרות
מ (המשוחררים חדש כוח — הזה עולם
 בכנסת), מיוצגת שתנועתנו מפני זו חובה

״ה טענתנו: זה. לסעיף בחריפות התנגדנו
 בארץ. ביותר המושחתים הגופים הן עיריות

 חלוקת־השלל, עם בהן מתחרה אי־היעילות
 השחיתות.״ עם הרשלנות
 אזרחית, להתעוררות זועקות אלה עיריות
 בלתי־מפלגתיות. תנועות־רפורמה שתוליד

 להטיל ולא — כזאת התעוררות לעודד יש
הראשונה. במכה תצליח לא אם קנס, עלית

 להצעת־ מקיפות הסתייגויות שנגיש מובן
זו. חוק

בד־מאיר

סטודנטים פנטומים,
עסקים וסיוד■

 שלנו והשאילתות — המושב נפתח אך
השאר: בין היו״ר. שולחן על הונחו
 האוניות מיספר מה לשר־הביטחון: •

קיי האם ? התיכון כים הסובייטיות
ה במדינות סובייטית צבאית נוכחות מת

 ובאילו מדינות, באילו — כן אם שכנות?
 לקיום מאגרים יש מדינות באילו ממדים?
אלה? כוחות
הממשלה עושה מה לשר־החינוך: •

 שד הדיור מצדקת את לפתור כדי
בירושלים? הסטודנטים

 לאו* נסעו עסקנים כמה לשר־החינון: •
 את מימן מי מכסיקו? שד לימפידה

 את אישרה ממשלתית רשות האם נטיעתם?
במי הממשלה הוצאות היו ומה הנסיעה,

הנסיעה? מון
המדי הדרישות הן מה לשר־החוץ: #•
 במשא־ומתן ארה״ב, ממשלת שמעלה ניות

״ה״פאנטומים לאספקת המדיני ׳ ;
לש כדי עושה הוא מה לשר־הדתווז: #ו
 הקדושים בשטחים הולמת התנהגות על מור

 אחרים, ובמקומות בירושלים למוסלמים
ע־ המספקים מיקרים למנוע כדי ת ר־ מ  חו

לאוייב? מודה
 משרד־העבו- דאג האם לשר־העבודה: •

של טופסים ההסתדרות לחברי לספק דה

בלוד השריפה
מה מס־המפלגות? לתשלום התנגדות

בנדון? החוק הפרת למניעת עושה הוא
 אבידות נגרמו האם לשר־הביטחון: •

ה"ל צ  עבודות של נכון אי־ביצוע עקב ל
 באו האם פרסיים? קבלנים מטעם ביצורים

עונשם? על האחראים
 פעמים כמה ההסברה: על האחראי לשר •

דב החדשות מהדורש בראש לאחרונה צוטטו
 אלון. ינאל ראש־הממשדה. של ריהם

מע ובאיזה נלילי, ישראל דיין, משה
שצוטטו? הדברים נאמרו מד

 לא מדוע ההסברה: על האחראי לשר •
 מושב פתיחת את הטלביזיה הראתה

ץ הכנסת
 עושה מה והפנים: החקלאות לשרי ׳•?

 ל* שפכים שפיכת למנוע כדי הממשלה
הארצי? למוביל מאגר המשמש ים־כינרת,

 המשרד העניק האם לשר־התחבורה: •
 נהגי־ אירגון לראשי יבואנים של רשיון

 הפקעת למנוע כדי נעשה ימה המוניות,
האגודה? לחברי שנמכרו המוניות מחירי

ל־ הסיבות היו מה לשר־התחבורה: •
דוד, כנמל־התעופה דדיקת־הענק

ב אותרה לא שהשריפה לכך הסיבות ומה
 והאם אחראי, מי נקבע האם מועד? עוד

 נגדו? מישמעתיים הליכים ננקטו
̂־״ ׳

 במקום בו למחות אנחנו יכולים תמיד לא
 שיש שלנו, לשאילתה שר של תשובתו על
טישטוש. ואף התחמקות בה

 העליון בית־המשפט זאת עשה מכבר לא
 לשר־ שאילתה הגשנו בשעתו במקומנו.
 תיקי הועברו מדוע שאלנו בה המשטרה,
 ענד, השר לבריטניה. הישראלית המשטרה

 לבית־המשפט, הובאה זו תשובה שענה. מה
שם. עניין אותו כשעלה
 בנימין העליון, כית־המשפט שופט קבע
 לשאילתה השר תשובת על בהגיבו הלוי,

.בכל שלנו: . . להביע עלינו הכבוד, *
המקו המשטרה תיקי 845 כי על תמיהה

לצו לחו״ל הועברו המיסמכים, כל עם ריים,
מדעי.״ מחקר רך


