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חשיעחוס (חות 10
 ורדיגר. לחבר־הכנסת רשות־הדיבור : כן*אליעזר א. היו״ר

באולם). נוכח אינו ורדיגר (חבריהכנסת
 גולומב. לחבר־חכנסת הדיבור רשות :בן״אליעזר א. היו״(*

באולם). נוכח אינו גולומב (חבר־הכנסת
 לחבר״ — אחריו אבנרי, לחבר־הכנסת הדיבור רשות :כן־אליעזר א. היו״(*

מיקוניס■ הכנסת
 נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד :אבנרי אורי
 הישיבה... מן נעדרים שחברי־הכנסת מזה נשכר יוצא שאני למרות

 שלהם. מהזמן תיהנה לא אתה : בן־אליעזר א. היו״ר
 הנוכחים חברי־הכנסת בין לחלק צודק זה שהיה חושב אני :אבנרי אורי

 הנעדרים. חברי־הכנסת של הזמן את
 שלהם? המשכורת גם אולי כהן־צידון: שלמה

בשעתו. זאת הצעתי המשכורת. גם בהחלט, :אבנרי אלרי

 על נאומי בראשית אירעו הדברים הכנסת. ש? מהפרוטוקול
חברי־כנסת. שמונה אז נכחו המליאה באולם משרד־התיירות•

 זו — שנעדרתי אחרי לכנסת, חזרתי בו ביום זה היה
 בארצות״ שביקורי מפני שבוע, במשך — הראשונה הפעם

 בקבלת־פנים נתקלתי שוב, הופעתי כאשר התארך. הברית
 אוהדים■ שאינם ועיתונאים חברי־כנסת מצד גם — שמחה

בכלל. סיעתנו את
 ״ביום אחד. עיתונאי לי אמר גיהינום,״ היה הזה ״השבוע

 היה שלא מפני הזמן, לפני שעתיים הישיבה נסגרה השלישי
חי׳כים.״ שני בנוכחות נפתחה אחת ישיבה לעשות. מה

 חוסכת זמן כמה חשבון זה עיתונאי לי ערך במקום בו
 שלי נאומים שמונה עד שישה נוכח. אינני כשאני הבננות
 — שלנו נוספות ושאלות שאילתות ורבע. כשעה — בשבוע

 להתווכח הקמים אחרים, ח״כים של נאומים שעה. כחצי עוד
שעתיים. או שעה עוד — איתנו

ה את שווה .זה בחיוך, עיתונאי אותו הודה ״אולם,״
שיעמום.״ 'מרוב כאן למות היה אפשר אחרת מחיר.

מילולית הלקוח קטע זהו

בן־אליעזר

הקברות ביה גור שווס
 יושבות־ראש ובין ביני ההתנצחויות

 דיעותינו, להשמעת המפריעות הישיבות,
 זה השבוע בבית• תופעת״קבע הפפו כבר

שוב. קרה
 בעניין הצעת״חוק הביא דיין משה

 כמה היו לנו הצבאיים. בתי־הקברות
מו (מתי ההצעה לפרטי מעשיות הערות

 אך וכו׳), חללים, גופות להעביר תר
עק מילים כמה להקדים לנכון מצאנו
: רוניות

היושבת־ראש, כבוד אכנרי: אורי
נכבדה. כנסת

 כל חייב זה, טראגי בנושא לדון .בבואנו
 עצמו: את ולשאול להקדים מאיתנו אחד
 כדי הכל את עושים אנו, והאם אני, האם

 האם הבנים? מיטב דם לשפיכת ק׳ן לשים
 אקשרות כל לנצל כדי הכל את עושים אנו
 האם לשלום? הנפתח פתח כל שלום, של

ה מדיניות ממשלתנו ,וקמת זאת בשעה
 האחד לייעד פתוח ובלב שלם בלב חותרת
בישראל? העם ולכל למדינה החשוב

הצנ של מסויימת ביחידה כי שמעתי
.ל החיילים רגילים חנים, . . .

 חבר־ לי, תסלח הקטין: רות היו״ר
 מסוייס, בחוק דנים אנו אבנרי. אורי הכנסת

 הנאום את תנאם — פוליטי זיון יהיה ואס
 לנושא. לדבר צרין אתה שלך. הפוליטי
היושבת־ראש, גבירתי :אבנרי אורי

ת הציונות שיא חסד ת מ ה
 מבר כן הבחירות, שמתקרבות ככל

 החוקים את לשנות המע״י עסקני לחץ
לטובתם.
 של עסקנים קבוצת הציעה השבוע

 להכניס ל״ע) (גח״ל, וגרורותיה מע״י
 — תעמולת״הבחירות בחוק גדול שינוי

ל ,בבחירות להשתמש להם ;לאפשר כדי
 בכל לכנסת, הבחירות ערב הסתדרות,
 להשתמש החוק לפי שאסור האגתנעים

עצמה. לכנסת בבחירות בהם•

רש שמתחילה לפני שבועיים בדיוק טמבר,
הבחירות? מערכת מית

 מערכת -תהיה לחלוטין. ברור המצב
 ה־ זולת הגדולות, המפלגות וכל בחירות,
 בלתי־מוגבלים. סכומים שם יוציאו מפד״ל,

ה אותם יופיעו אותיות. באותן ישתמשו
 לאחר הסיסמאות. אותן תהיינה מועמדים.

מחו להיערכות ימים שבועיים יוקדשו מכן

 (לכך מסקנות להסקת הכוחות, של דשת
 תופעל ואחר־כך שבועיים), בדיוק דרושים
 בהמשך מחדש, הזאת הענקית המכונה

מערכה. אותה של
ה את להאריך ציני תכסיס זהו

ב הכיזבוז את להגביר בחירות,
הפוכה. כאיצטלה בחירות

דב במה מכין כמדינה אדם בל
 הכוונה הכוונה. ומהי אמורים רים
 תע־ חוק את מתוכנו לרוקן היא

 מסו־ מפלגות לנכי מולת-הכחירות
יימות.

 צבאיים בתי־קברות על חוק לפנינו מובא
 הערכות על המבוסס קבע, חוק שהוא

 היו לא אחרת שהרי מסו״מות, ביטחוניות
ה חוק־קבע. מביאים

 שייך, הביטחוני מצב
לעניין. איפוא,

 הקדמה. רק זוהי
ניד רגילים, ואין
ב להתערב לי, מה

ב חבר־כנסת דברי
ה לדברים הקדמה

כ לחוק, מתייחסים
מתיי הדברים אשר
. חסים . .

הקטין: היו״ר
 חבר־ לי, תסלח
התק לפי נוהגת אני אבנרי. אורי הכנסת

הדב כי להעיר לנכון מוצאת אני אם נון•
ש מעירה אני — הנדון לנושא אינם רים

לח יכול אתה הנדון. לנושא אינם הדברים
הפי ועדת בפני זאת ולהביא על־כך, לוק

 לא או נכון נהגתי האם תקבע אשר רושים,
נכון.

ש־ ,גבירתי חוששני, :אבנרי אורי
ב הכנסת של ועדת־הפירושים את נעסיק
 אליה לפנות אתחיל אני אם מלא, תפקיד
היושבת־ראש. גבירתי של הערה כל בגלל
 מדברים שכאשר לי, נדמה הכבוד, כל עם

ש כמה עד מוטב דווקא, זה נושא על
מהתנצחות. להימנע אפשר

לנושא. לחזור עליך :הקטין היו״ר
 למתווכחים, להשיב דיין משה כשקם

:העיר
 שאני האחרונה ההערה דיין: משה

 הפתיחה לדברי אפשר, אס להעיר, רוצה
אבנרי. חבר־הכנסת של

 חבר־ של התמדתו את כראוי מעריך אני
 על הממשלה, על בביקורת אבנר׳ הכנסת

ה למען פועלת שאיננה הממשלה, מדיניות
 שאפילו להעיר מותר אולי אבל שלום.

 ב־ אבנרי כחבר־הכנסת מובהק רודף־שלוס
 אותו להשיג היה שאפשר סבור איננו וודאי
ארעיים. בתי־קברות בחוק תיקון כדי תוך

 מסדר־היום. ההצעה את להסיר קמתי
 המפד״ל, הצעתי בעד הצביעו (בהצבעה

 הצ- ומק״י נמנע, המ״ח ופא״י. אגו״יי
מע״י.) הצעת בעד ביעה

$ר מציע אני :אכנרי אודי  את לן
. הכנסוז• של משולחנה ההצעה
 ״חוק בדבריו: אזניח חבר־הכנסת אמר

 באמת זה ספק.״ למנוע כדי מוצע זה
לחלוטין. ברורה כוונתו נכון.

 אורגייה לתוך חמדינה את להטיל כוונתו
 -בלתי־פוסקת במערכת־בחירות ביזבוז של

 בהשוואה לכנסת בחירות מערבת לכנסת,
ש מערכה להסתדרות, כחירות מערכת של

 בהוצאה ויותר, חודשים ארבעה תימשך
 כמה יודע ומי לירות, קיליוני עשתו/• של

עוד•
 עסקני־ אותם מצד זו.באה כוונה
 עתה זה לעצמם שחילקו מפלגות

מכס לירות מיליון חמישה-עשר
 . ״מוצ־ במטרה משלם־המיפים, פי

ול כהוצאות לקצץ כביכול, הרת,
כחירות. מערבת קצר

פר מבחינה לי, מותר אם יודע אינני
 ״ציניות״ כמו במלים להשתמש למנטארית,

 ■ מותר, זה אם- אבל מתחסדת״. ״ציניות או
י . בהן. אשתמש

 במילים כבר השתמשת :אזניה כרוך
.חמורות. יותר הרבה

 .' .לחלו־ ברורה הכוונה אכנרי: אורי
 ובדבריו שהתנהלו, הוויכוחים בכל טין.
 נשמעה לא עכשיו, אזניה חבר־הכנסת של

 והברורה, הפשוטה האחת, י לשאלה התשובה
 ■חייבות• מדוע אותה: ישאל בר־דעת שכל

חוד בדיוק להיערך להסתדרות הבחירות
 ערב בדיוק לכנסת, .הבחירות לפני שיים

 לב־ מערכת־הבחירות .מתחילה שבו המועד
.״נסת?

 כשיש לכנסת, הבחירות ביום לא מדוע
בחי על חושפים והכל במדינה, שבתון'

ל־ הבחירות אחרי חודשיים לא מדוע רות?

עונשים! דא חקירה, חשיש:
פרטית, הצעת־חוק הגיש ארזי ראובן חבר״הגנסת

 העבירות את ולהרחיב העונשים את להחמיר ביקש בה
 מסדר- זו הצעה להסיר הצענו המשכרים. הסמים לגבי

:ואמרנו היום,
 ומסובך עדין הוא המשכרים הסמים עניין :אכנרי אורי

כמוהו. מאין
 שמשתכד רבות רכבות כמדינת-ישראל היום יש
כחשיש. כעיקר אלה, כסמים שים

 בשנים הפכה, התחתון, לעולם מוגבלת פעם שהיתה תופעה
 לתופעה המערבי, העולם ברחבי כן לפני ועוד בארץ, האחרונות

 גבוהים היותר המעמדות של בחוגים דודקא מאוד, נרחבת חברתית
בחברה.

ץ שלמה רנ  גם אתה לפורנוגרפיה נוסף (אגו״י): לו
משכרים? סמים במד

ופסי־ תרבותית חברתית, תופעה זוהי אכנרי: אורי
 גם ואולי המערבי, העגלם רחבי בכל הקיימת לולוגית,

הקומוניסטי. בעולם
ק שלמה ע ס 2י רו זו! לתרבות ואבוי אוי (אגו״י): ג
שלך. הזה העולם של תרבות (המערך): ארזי ראובן

 בשטח בעולם שמתרחש ל-מה זרים אתם :אבנרי אורי
~ < אחרים. בשטחים• כמו זה,

 שינוי תביא לא י הפלילי ■ בחוק העונשים שהחמרת טוען אני
 ביותר, מסוכנת לתופעה• תגרום להיסך, אם כי הזה< במצב לטובה

.לעבריינים בישראל אנשים רבבות הפיכת — והיא . . .
רבבות? (המערך): נצר דבורה

מימצ־ לפי בסמים, משתמשים רבבות אבנרי: אורי
מוסמכת. חקירה של אים

. .  באר־ ה״פרוהיבישן״ חוק לתוצאות'כמו להביא שעלול דבר .
 טיפח שהוא 'מפני שנים כמה לאחר ביטול חוק אותו צות־הברית.

שהאל דיעה כיום יש רפואיים בחוגים אגב, התחתון. העולם את
מהחשיש. יותר מסוכן כוהול
למ אלא החוק, את לשנות שלא לכנסת מציע אני

פסי כהשתתפות עליון, בדרג ציבורית ועדה נות
 המומחים ושאר קרימינולוגים סוציולוגים, כולוגים,
זאת.' לפרשה הנוגעים
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 מתחת ותוציא — להיפך אם כי רע, כל בכך אין — שנתיים
 של ביותר המתקדמים המימצאים את התואמות מסקנות לידיה
והסוציולוגיה. ה הקרימינולוג המדע,
 זה. נושא על ציבורי משפט בתל־אביב נתקיים שנה לפני
 והציעו בארץ, ביותר המכובדים מהפרופסורים כמה בו הופיעו

 בדיעה לתמוך רוצה אינני .המשכרים. הסמים נגד החוקים את לבטל
 עצמי את מרגיש שאינני מפני דיעה, בשום לתמוך רוצה נני א זו.

זה. בנושא דיעה להביע כדי מומחה די
 מחייב שהדבר הדיעה את להביע רוצה רק אני
 במים• אם כי הכנסת, של בוועדה ?א ממצה, בירור
מומחים. של ועדה גרת

 מישראל, פוריטאנית יותר עוד מדינה שהיא הגדולה, בבריטניה
 לא הגישה זו ועדה הזאת• הבעייה לבירור מלכותית .ועדה נתמנתה

שוללות מסקנותיה מבריטניה. רחבים גלים שהיכתה הצעה מכבר

ולורנץ גרוס
 מהסמים חלק לגבי המקובלות הדיעות את מאוד רבה במידה

 חקירה נערכה בארצות־הברית הרווארד באוניברסיטת המשכרים.
 מושגים הרבה ושינו בעולם גלים היכו הן אף שתוצאותיה דומה,

מקובלים.
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