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שלל מחנה■ גד1 ה
 מה לדוגמה. איחוד רק״ח. ועד החופשי המרכז מן — קיר אל מקיר התאחדה הכנסת

חלוקת־שלל. אחד: דבר ר״ק לכך? להכיא יכול מה לכך? הביא
 ול״ע מפד״ל גח״ל, מפ״ם, מע״י, סיעות של המשותפת הצעת־החוק עמדה לדיון ואכן:

הבחירות. מימון של באיצטלה למפלגות, משלם־המיסים מכספי 14,640,000 לחלק
ה הבוחר את מעניין אולי מ  היו זו? החלטה נתקבלה בה בישיבה, נכחו הברי־כנסת כ
ה מניתי שבהם הזזיכוח בעת רגעים נ ו מ  ואני. הישיבה יו״ר הנואם, מלבד נוכחים, ש

 נקבע כך קולות. של רשמי מניין לתבוע בזכותי השתמשתי להצביע, העת כשהגיעה
 כרן־צידון, ושלמה אני :2 הצביעו נגדו ואילו החוק, בעד הצביעו ח״כים 24 כי בפרוטוקול

כן.) לפני לתל־אביב חזר נגד, יצביע כי שהודיע (מיקונים, ההצעה. לפי הקצבה יקבל שלא
 ספרתי אישיח אני והמצביעים. הנוכחים היו י מ ההיסטוריה למען לרשום כדאי אולי

נוספות: ידיים 3 נמנו איך יודע ואיני מלבדי, ,22 רק
ה מ י ש ם ר י ח כ ו נ  גבי פישר, ברטם, אזניה, קרגמן, (סרדינס, 63 ס־תוך 7 — המערך : ה

תון 7 — גח״ל שם־טוב). כהן,  בן־אליעזך, קלינגהופר, פרלשטיין, אברמוב, (באדר, 22 ס
_ מגורי־כהן). סרלין,  '(גולן, 4 מתוך 2 — ל״נו חזני). (סנהוראי, 11 מתוך 2 —מפד״י

 כרן־צידון. 1 (ירדיגר). 2 מתוך 1 — פא׳׳י טיאר). (שוסטק, 3 מתוך 2 — ט״ח אליעד).
ובן־גוריון. הערביות הסיעות מק״י, אנו׳■', רק״ח, כליל: נעדרו

* * *
 מוקד היא סיעתנו רי לכל מראש ברור היה זה, בוזיכוח השמיני הנואם רק שהייתי אף

 את שפתחתי לפני עוד מרוכזת אישית התקפה עלי נערכה לכן הצעת־החוק. על ההתקפה
 הרביעית בשנה כי ברור היה ארסית. שיניאה של לתהומות לעיתים שירדה התקפה — הפה
הראשון. ביומה כמו המפלגתיים הבוסים על שנואה היא עדיין בכנסה, סיעתנו הימצאות של

 מוכיחה הבחירות, מימון של באיצטלה מימון־המפלגות, חוק הצעת כי מפליא[ זה אין
 מצד שלנו סיעת־היחיד אחד, מצד הכל־מפלגתי הקארטל בכנסת: האמיתי המצב את שוב
בכנסת. נאלם קולנו היה אילו זה לקארטל נוח יותר היה בוזדאי שני.

 צריך — תמונתו עם יחד בעיתון, שמנה כותרת לקבל שרוצה שמי הוכח: דבר ועוד
 מבלי — רבתי לפירסומת זכו באדר של השמצותיו ולראייה: סיעתנו. את להשמיץ רק

הזזיכוח. של שלנו לצד מקום שניתן

? לפסיכיאטר זקוק מי
 הכנסת עומדת הראשון, יומה מאז
 מפא״י בין הבלתי־״דושה הברית בסימן
 אזניה חברי־הכנסת של בדמותם וגח״ל,
 לליכוד- בהרבה שקדמה זו, ברית ובאדר.

ול הדדית לשמירה אגודה היא הלאומי,
״ השלל חלוקת  וכלה בהקצבות, החל י

לחו״ל. בנסיעות
 טבעי. מצב זהו ושות׳ אזניה בשביל

 מימי־ האופוזיציונר באדר, יוחנן בשביל
 כן ועל רגיל, פחות מצב זהו קדם,
 להגן כשצריכים יותר הרבה ארסי הוא

העי- כלפי חלוקת״שלל של זו שיטה על

כאדר ח״ב

מוסר. אותנו ומלמד יודע), אינני
 את מימן לא העיתון :אכנרי אורי
הרשימה.

!׳*י ־*י ^

 זה? את מבטיח מי אבל כהיר אריה
 יבטיח. לא איש :אבנרי אורי
 לא ממילא לי. תפריע אל :כאדר יוחנן

בשקט. שב אז לי. להפריע תצליח
. .  באלה רק תלוי להיות היכול זה אשרי .

 נחשוב אל פורנוגראפית. ספרות הקונים
 פורנו״ תמונות לאסוף רב כישרון שדרוש

הרו אלך! לצורכי אותן, ולהדפיס גראפיות
 פינו|־רחוב, בכל אלה. תמונות לראות צים

 צילומים מוכרים בפאריס, מסויימת בסביבה
. עיתון בלי כאלה . .

פאתטיות! שטויות חן היום דבריך אכנרי
ן נ ח ו ה לחיות מיקצוע זה :כאלו* י

 וקרוב, דומה מאוד מיקצוע זה פורנוגראפיה.
. מיקצוע עם זהה שאיננו למרות . ר. ח א

 לך<^ שיש מה כל זה :אכנרי אורי
 מאוד! פאתטי זה זה? חוק על להגנה להגיד

 הכובע! בוער מישהו של ראשו על
★ ★ ★

. : באדר יוחנן . אבנרי חבר־הכנסת .
 חבריןהכנסת משכורת את להקטין כאן מציע

מ להוריד הסתייגות הגיש הוא למחצית.
חו!ךכ. ממשכורת מסויים סכום התקציב

משכורת. יקבל לכנסת, שיבוא מי : אבנרי
: ר ד א הפורנוגרפיה. לחיות יכול אחד כל כ
י ר נ כ ה לפסיכיאטר. כבר זקוק אתה : א
מאוד. חשודה בפורנוגרפיה שלך התעסקות

 הלוחמת היחידה הסיעה וכלפי תונות
סיעתנו. — בעיקביות בה

 מימון״המפ־ חוק על בוויכוח השבוע,
 אישית להתקפת-מחץ באדר יצא לגות,
ה המילה את שאמרתי לפני עוד עלי,

להתנגשו הביא הדבר בוויכוח. ראשונה
 למשל: קיצוניות. יות

.:כאדר יוחנן . חבר־ על מתפלא אני .
 סמכות לעצמו לקח הוא אבנרי. הכנסת

 אינו אפילו הוא מוסר. כולנו את ללמד
 דרשני. אומר בעצמו שהדבר כך על חושב

 פניו, שעל העיתון בזכות לכנסת נכנס הוא
 ועל אישיות, והתקפות סילזפי־מוסר נגיד,

פורנוגראפיה. — מזה) למטה קצת (או 1בג
 הזה, העיתון את מממן מה יודע אינני

 יודע ואני יודע הוא הצדדים. משני איזה
הוא מימון ואחר־כך יודעים. יחד שנינו —

קגדזוו־י■ נצר ךלגז־ז־י לורירי 1-7-7״ ̂י-י- ~--יייי

ן נ ח ו : י ר ד א ת כ ר כו ש מ  הכני חברי ...
 ב־ לדמוקראטיה ואבן־פינה בסים היא סת

מ אותה להוריד מציע שהיום מי מדינה.
. 600ל־ ברוטו ל״י '250 . . י ״ ל

י ר י או ר נ כ זאת? מציע מי :א
ן נ ח ו ר י ד א כזאת הסתייגות יש :כ

רשומה. היא שלך.
י ר ו : א י ר נ כ  שלא טי כי מציע אני א

 משכורת יקבל לא בכנסת, לעבודה יבוא
 יקבל לא מרידור שחבר־הכנסת בכנסת.

 סיעת של הריקים הספסלים שכל משכורת.
 ישבי רג|ע (באותו משכורת! יקבלו לא גח״ל

 אינני גח״ל). ספסלי 22 על ח״כים שלושה
 משכורת תשלם שהמדינה כדי מסים משלם

ריקים! למקומות

בהאש־ ,מכליו שיצא באדר, ניפנף אחר־כך
■ יי~_■י■*• י• י*.*_י>*'ייח<______*♦*•♦■■*יי•_יייייי- *יי•

תאוות
הבשרי□

 שמיים, בענייני נאומו את סיים ״קודמי
 אלה במילים בשר״ודם!״ על אדבר אני

 משרד־המיסחר־ תקציב על נאומי את פתחתי
והתעשיה.

 מילולית קראתי רגיל. נאום זד, היה לא
 צוות־ על־ידי שהוכן הסנסציוני הזיו״ח את

 פורסמו שעיקריו הזה, העולם של החוקרים
 אף הדברים ריתקו הפעם האחרון. בגליון

 עד — באולם שנכחו המעטים הח״כים את
 בגמר אותי להפסיק שכח הישיבה יו״ר כי
כפול. זמן ודיברתי שלנו, הדקות 10

 שולמית ח״כ במקום. המשך לדברים דייה
כלהלן: נאומה את פתחה אלוני

 לגעת שלו אי־אפשר אלוני: שולמית
.הקפוא בבשר .  את מרחיבה הייתי לא .

 שר־המיס־ של הודעתו לאחר כך, על הדיבור
 שהובאה האינפורמציה אילולא חר־והתעשיה,

 מת כל אבנרי. חבר־הכנסת על־ידי עכשיו
 המישאלה, הוא זה בעניין לומר רוצה שאני

 השר, יסכים הציבורית ההיגיינה שלמען
 למנות עומד או — שמינה ועדה שאותה

 שתהיה — אפשר אס העניין, לבדיקת —
 תקבע הכנסת של ועדה הכנסת. של ועזה

צדדיו. כל על המצב את
ש שרף, זאב השר את הרגיזו הדברים

 קם וכאשר להתרגז, נוח אינו כלל בדרך
 ועל עלי בהתקפה פתח הוויכוח את לסכם

אלוני: שולמית
. שרן?: השר .  אלוני חברת־הכנסת .
המח ״צוות של המחקר מקריאת התרגשה

מילה זו מחקר, במילה שימוש איזה — קר״

 הזה העולם העיתון של — וכבדה רצינית
 הכנסת. במת מעל שניתן, כמה עז שהוקרא,

 חוששני הכנסת. של ועדה הציעה מייד והיא
 הצעה שהציעה לפני די חשבה לא שהיא

הגדולה. ההתרגשות מפני אזלי זו.
 מי של בראשותו ועזה נתמנתה אתמול

להע ואין העליון. בית־המשפט נשיא שהיה
אחו חבר־כנסת שאפילו הדעת, על לות

ואבנרי אלוני
 שיקול־ סתוך ויציע, היום למחרת יבוא
אלוני. ח״ב שהציעה זאת הצעה דעת,

כיי שלושה של פנימית ועדה היתר!  עו
.המשרד . .

הסוד? מה המסקנות? מה :אבנרי אורי
י : שר!? השר נ  הסוד, מה מחלים א

 לא ומה לפרסם מה מחליט שאתה כשם
 יש שלי, בעבודה ולי, שווים, אנחנו לפרסם.

זכות! אותה
 בכנסת, נכחו זה ויכוח של מסויים בשלב

 ה ש י ש — ואני היו״ר השר, הנואם, מלבד
חברי־כנסה.

 קצינים שכר
צבאי נכלא

 השבוע, שהגשנו השאילתות עשרות בין
ת: השאילתות היו הבאו

״פקיד יעסוק במה האוצר: לשר •
? כמס־ההכנסה מיוחדות לגביות השומה

 של לתשלום התנגדה סיעתנו כי הטענה
החז לשם הכנסת לסיעות ישירות הקצבות

 שלה ההקצבה על ויתרה ואף מזכיריהן. קת
 לאחר״ בה וחזרה — לחודש) ל״י 150(כ־

ההקצבה. את לקבל הסירוב מן מכן
 — בה שראינו מפני זו, לשיטה (התנגדנו

 הציבור כספי לחלוקת תקדים — בצדק
 תעמיד עצמה הכנסת כי תבענו למפלגות.

 כדי מתאים, פקידותי מנגנון הסיעות לרשות
 סיעתנו, התקינה. עבודתן את להן לאפשר

 בכנסת מחזיקה אחד, ח׳׳ב של שכר המקבלת
הפרלמנ היועץ את אותי, אנשים: שלושה

ומזכירה.) זכרוני, אמנון והמשפטי טרי
 פחות קצת כי אם רצופות, התנגשויות

כש הוויכוח, כל לאורך התנהלו חריפות,
 ביניהם מתחרים וגח״ל מפ״ם מפא״י, נציגי

 בקריאות־הביניים עלי. אישיות בהתקפות
החסו הטענות את במקום בו הפרכתי שלי
 בה יש כאילו הצעת־החוק: בעלי של דות
 המפלגות, על אמיתית ביקורת להטיל כדי

 כאילו בבחירות, ביזבוז מונעת היא כאילו
 מחברות כסף לסחוט מהמפלגות מונעת היא

 דמי־ ולגבות ממשלתיים ברשיונות התלויות
 חשבון על ציבוריים ממונופולים סחיטה
הצרכן.

 הייתי לא זה ויכוח בתום כי חוששני
 זו אי־פופולריות וכי — ביותר פופולרי

 את עסקני־המפלגות יקראו כאשר תגבר עוד
ה־ לקראת להצעה שהגשנו ההסתייגויות

________________________יד• י ̂יי*_י-י-יי-

 העלאת נדווח האם הביטחון: לשר •
הוחלט? מה הקבע, צכא אנשי שכר
•  המשטרה תבעה האם המשטרה: לשר י

 הביטחון סדרי את לשנות הבנקים ממנהלי
השוד מעשי אחרי בסניפיהם, הקיימים

האחרונים?
 בעזבמו כי נכון האס המשטרה: לשר •

 מיסת־ נמצאו ז״ל שיטרית בכור השר של
רצח פרשת על חדש אור המטילים כיס

ארמזורוכ?
 נערכה נסיבות באילו החוץ: לשר •

גונאר ובין בינך הסודית הפנישה
בשווייץ? יארינג

 השטפון כי נכון האס הביטחון: לשר •י
אסירים מאות של חייהם את סיכן בצפון

צבאי? בכלא
 נכון האם והתעשיה: חמיסחר לשר •
 בתי־הקירור את מכריחה שהממשלה הוא

 לאופן ביחס הוטרינרים הוראות את להפר
הקפוא? הבשר החזקת

 למשרד־החוץ נודע מתי החוץ: לשר •
בעי המוות פסקי־דין על לראשונה

 לידיעת הדברים הובאו אז האם ? ראק
החוץ? עיתונאי

 משרד מתכוון האם התחבורה: לשר •
התחבו של ריאורגניזציה לבצע התחבורה

התוכנית? פרטי הם מה ? כתל*אכיכ רה
 התקלה מקור היה מה הפיתוח: לשר •

 בחלקים החשמל להפסקת שהביאה
הארץ? של נרחבים

 כדי המשרד פעל מה הפנים: לשר •
 כשט־ שנפגעו ליישובים סעד להגיש

פונות?
 מינהל כי נכון האם האוצר: לשר •

 של המקדמות את להגדיל החליט ההכנסות
? למס־ההבנסה והחברות העצמאיים

 נכין האם והתעשיה: המיסחר לשר •
 360 חודשים שלושה לפני החזיר שצד,״ל

לדרישתו? התאימו שלא מפני בשר, טון
 על השר אסר האם הביטחון: לשר •
לאינפורמצ־ כחוד. להשתתף צבא אנשי

_______״יזז״יי <<!ר יל?


