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נוספות. בשעות ואף הקצב, במלוא עובדת גח״ל—המערך של המזימות חרושת

 את לחסל מנת על אחודהחסימה, את להעלות הקנוניה נרקמת הקלעים שמאחורי בעוד
פינו. את בינתיים לסתום כדי דחופים צעדים נעשים סיעתנו,
 עם בפגישה אמרה, כאשר בגלוי, הגדולה במזימה השבוע הודתה עצמה מאיר גולדה

 ״תעלה היא הכנסת,״ מן אבנרי אורי את ״להוציא כדין חוק ימצאו שאם המפד״ל, הנהלת
זאת. לבצע כדי הבאריקדות״ על

 תיקונים של בצרור חבוייה היתר■ היא גלוייה. פחות היתה והמיידית הקטנה המזימה
בלילה. כגנבים פעלו בעליו הכנסת. שולחן על שהונח הכנסת, לתקנון
 כדי התקנון, על לעבור ועדת־הכנסת על הטיל הכנסת יו״ר כי נמסר חודשים כמה לפני
סיגנונו. את לשפר

 שרצה ישעיהו, ישראל אותו כן, — ישעיהו ישראל בהנהגת שהוזעדה, היה הברור הרושם
 נקודות תבהיר שיגרתיח, הגהה מלאכת רק תעשה — הבלתי־תלוייה העיתונות את לחסל

הניסוח. את תשכלל הסימון, את תשפר סתומות,
 שזאת חטוף במבט נראה היה תיקונים, של עמודים כמה השולחן על הונחו כאשר ואכן,

יותר. חלק נעשה העברי הניסוח שופרו, סעיפים הרבה הכוונה. כל היא
וזדונית פיקחית שבצורה לדעת נוכחנו מגדלת, בזכוכית הכתוב על עברנו כאשר ורק

קטלנית. מלכודת האלה התמימים התיקונים עשרות בין הוחבאה
^ ^

 מפא״י בין קנונייה נעשתה שנים, חמש לפני לכנסת, שהגעתי אחרי מעטים שבועות
״סעיף לכינוי שזכה דבר אז נתקבל הכנסת. תקנון את סיעתנו לכבוד לתקן וחרות
הפה״. סתימת

 לסדר־ הצעות להעלות הסיעתית, להשתייכותם קשר בלי חברי־הכנסת, יכלו יום אותו עד
 העלתה במרץ, פעלה שמיעתנו אחרי אולם הגשתן. תור לפי פרטיות, והצעות־חוק היום

 לתקן הוחלט המנגנון, שרירות את ולצמצם לאזרח הקלות להביא שנועדו הצעות של שורה
 שמונה בערך — ״מיכסה״ עלינו הוטלה הכנסת. ראשית מאז קיים שהיה זה, סעיף

לשנה. הצעות
 גח״ל, של המעסה את להגדיל כדי — הצעות לשש זו מיכסה הוקטנה בשקט, עתה,

אחוז־החסימה. למזימת גם השותפים הכרישים שלושת — העבודה ומפלגת המפד״ל
התמי במילים כלולה היא חמורה. יותר הרבה מזימה חבוייה החדשים בתיקונים אולם

. ״סעיף מות: . מבוטל.״ .
 להימנע ביותר: החשובות מזכויותיהן אחת את הכנסת לסיעות מבטיח סעיף אותו

דקות. חמש של בהודעה זו הימנעות ולנמק מהצבעה
 המצאנו האופוזיציה. של במעלה ראשון פרלמנטרי למכשיר זו זכות הפכה סיעתנו, בידי
בעקבותינו. הלכו הקטנות הסיעות וכל חדשה, שיטה

 או לסדר־היום, הצעה מציע מישהו זה. בסעיף רחב שימוש על מבוססת זו שיטה
 הצדדים, משני באחד אף תומכים איננו אנחנו אם מתנגדת. הממשלה פרטית. הצעת־חוק

זאת. ולנמק להימנע נוהגים אנחנו — העצמאית העקרונית עמדתנו את לבטא רוצים אלא
— להימנע נוכל כמשמעו. פשוטו זו, זכות לחסל ומשתדלות סיעות־הבוסים באות עתה

זכות־הדיבור. את נקבל לא פשוט לנמק. לא אך
★ ★ ★

 לו יש כי לתירוצים, זקוק אינו הרוב כלל. תירוץ אין רישמי, באופן התירוץ? מהו
זמן״. ״לחסוך כדי נעשה שהדבר נאמר לעיתונאים הקולות.

 שהנוכחות המליאה, לישיבות לבוא טורחים אינם כלל חבריה שרוב זו, כנסת כלומר:
 הזמן לפני ישיבותיה את קרובות לעיתים המפסיקה ,20ל־ 10 בין היא במליאתה הממוצעת

 כדי הקטנות הסיעות פי את לסתום באה זו כנסת — סדר־היום על דבר נשאר שלא מפני
שעה! רבע בשבוע פעם להרתיח
 וצינית חצופה קנוניה נגד משותף במאבק לפתוח בהצעה הקטנות הסיעות לכל פנינו

 ונציין מלא. בפה עליהן ונילחם הסתייגויות, הגשנו זו.
 בכנסת, סיעתנו של השישית בשנה שהנה, זו: עובדה
 כך, כדי עד למפלגות־הבוסים שע פעולתנו מציקה עדיין
 ביותר והבזויים השפלים באמצעים לנקוט מוכנות שהן
ב אותנו לגרש שיצליחו עד — פינו את לסתום כדי

בגלוי. עתה זוממות שהן כפי כוח,

׳ו וו.גוע(ו ׳*וונן״ 3ו*̂׳

 את לפטר
פרס! שמעון

 שהושמעה לוד, בנמל־התעופה התאונה על הדיון בסיום סיעתנו של הצעת־הסיכום להלן
אבנרי: אורי על־ידי הדוכן מעל
האז מן התחבורה משרד צמרת התעלמה שנתיים במשך כי קובעת הכנסת )1(

ת החמורות הרות ם, על״ידי שהושמעו והמדוייקו ת ועיתונים. חברי״כנסת הטייסי ח  ת
 התחבורה משרד צמרת חיפתה החמורים, מחדליה את ולתקן אלה לאזהרות לשעות

מק, מידע התחבורה לשרי שסיפקה בכך מחדליה על תח  לשם כוזב, ואף מטעה מ
לכנסת. מסירתו

 המח־ התמונה לאור משוא־פנים, ובלא בלתי־תלויה חקירה מחייבת הכנסת )2(
 שגרמו והטעיה, מחדלים חוסר־אחריות, חוסר־סדרים, אנארכיה, רשלנות, של רידה

ת לתאונה חמורות. יותר הרבה תאונות לגרום ויכלו קטלני
ת פרס שמעון השר של התנהגותו )3(  שר לתפקיד כניסתו מאז שאירעו בתקריו

 זה, אחראי תפקיד למלא אי־יכולתו על מצביעה היום, נאומו זה ובכלל התחבורה,
זה). רקע עד לממשלה אי־אמון להציע רציתי (לא להתפטר לו קוראת והכנסת

ת )4( טה הכנס ם מחלי :אלה סוגיות שתי שתחקור פרלמנטרית ועדה להקי
ת מידת היא מה (א)  התחבורה משרד צמרת של האחריו

מכך. מתחייבים שינויים ואילו שאירעו, לתקריות
 מידע במזיד, האחרונות, בשנתיים לכנסת נמסר האם (ב)

מק, תח לשאיל ובתשובות שרים ,בהודעות כוזב, או מטעה מ
ת ואילו תות, קנו ס ק יש מ סי ה מכך. ל

...לצעוק מתחיל נוס שמעון נאשר
 בקול סיעתנו של נאום נתקבל לא מעולם

 דרוכה, כה הקשבה תוך דקה• כה דממה
 מחדלי על אבנרי אורי של דבריו כמו

 ב־ (שפורסמו בנמל־התעופה שרי־התחבורה
 הכותרת תחת שעבר, בשבוע הזה העולם
אישום״). ״כתב

סמ אחרי מ־סמך עובדה, אחרי עובדה
 היתד, לא מוחץ. לכחב־אישום הצטרפו מך,
 המערך. ספסלי מצד אחת קריאת־ביניים אף

 למתווכחים, להשיב פרס שמעון קם כאשר
נש קולו היסטריות, כימעט בצעקות פרץ
 להצטדק ניסה והוא התרגשות, מרוב בר

 גמורה בשתיקה עבר הוא אולם ברגשנות.
סיעתנו. נאום על ורועמת
ל ניגשו המערך, אנשי מחבריו, (כמה

רצית? ״מה בגלוי: ואמרו לאבנרי מכן אחר

דנינגרד! משפט נגד
 יהודי נגד המישפט על ראש״הממשלה סגן הודעת בעיקבות

 העולם סיעת הודעת להלן הודעות. הסיעות מסרו לנינגראד,
:כהן שלום על־ידי הדוכן מעל שהושמעה חדש, כוח — הזה

בלנינגראד: המישפט עילת לגבי אפשרויות שלוש קיימות
 מטוס, לחטוף ניסו באמת שהנאשמים : ראשונה אפשרות

מברית־ד,מועצות. להימלט כדי
 ה־ של פרובוקטיבית במלכודת נפלו שהם :שניה אפשרות

הסובייטית. הבולשת קג״ב,
 פוליטיות, למטרות כולו פוברק שהדבר :שלישית אפשרות

ברית־המועצות. יהודי של שאיפת־העלייה נגד מיבצע של כחלק
ה עם הוא המוחלט הצדק המיקרים, שלושת ככל

 שוחרי־ ככני־אדם לימינם מתייצכים ואנו נאשמים,
וכישראלים. כיהודים חופש,

ל הנאשמים ניסו אז כי מטוס, לחטוף נסיון כאן היה אמנם אם
 ולבנות לגור לארץ, מארץ לעבור הזכות אנושית: זכות־יסוד ממש

לקבלם. והמוכנה לעצמם, שיבחרו במולדת חייהם את
 ופל זפויות־האדם, מעיקרי אחד היא ההגירה זכות

 ככית־סוהר עצמו את מגדיר לה המתנכר מישטר
כפשע. מוחזקת ממנו שהכריחה

 המיקרה פוברק אם או פרובוקציה, כאן היתד, זאת, לעומת אם,
 תשוקת־ את להחניק נפשע נסיון לפנינו הרי — כלל היה ולא

 עד מגבול ברית־המועצות את גואה כנחשול עתה המציפה החופש,
בראשם. ואולי בכללם, היהודי והעם ועממיה,- עמיה כל על גבול,
 של הקומוניסטי המישטר יושב הנאשמים ספסל על — כך או כך

ברית־המועצות.
 שוחרי־ כל עם יחד - לגנות יש הזה המישטר את

בכרית-המועצות יסודות־הקידמה עם יחד החופש,

כלא־יהודים. כיהודים עצמה,
יפה. שעה כל — זה לגינוי
 יזמה החטיפה־כביכול, בעוון דהיום, הנאשמים נאסרו' אך כאשר
 הסיעות. שאר רוב הלך ובעיקבותיה בכנסת, דחוף דיון סיעתנו
 סנה, משה חבר־הכנסת של קולו ובעיקר — קולות אז נשמעו
יזיק. שהדיון כשרה, אינה שהשעה שאמרו

ערי נגד להתקומם כדי כשרה אינה שעה איזו
 כאיכה להחניק כדי כשרה אינה שעה איזו צות?

נפשעת? מזימה
 מדינת־ישראל בין אינו ההיסטורי הוויכוח היושב־ראש, כבוד

הסובייטים. ארץ ועמי היהודי העם בין לא ובוודאי וברית־המועצות,
 העריצות, וכין החופש בין הוא ההיסטורי הוויכוח

 וכין החרות עקרונות על המבוססים מישטרים כין
זו. חרות השוללים הטוטאליטריים, המישטרים

 מלאו עתה שזה בעולם, ביותר התתיק הקומוניסטי המישטר אם
תו של החופשית ההסכמה על להתבסם מסוגל אינו שנה, 52 לו

 בכישלון הודאה זו הרי בו, שחונך השלישי הדור ובכללם שביו,
 את לכלוא ,53ה־ בשנתו נאלץ, הקומוניסטי המישטר אם טוטאלי.

ה מגן־העדן לברוח נסיון על להענישם אטומים, בגבולות נתיניו
 חורץ הוא בכך הרי אחרים, מישטרים של הגיהינום אל סובייטי

עצמו. על דין
 שוחרי־ עם יחד המתקדמת, האנושות כל עם יחד

 יחד ברית־המועצות, ובתוככי כולו בעולם החופש
 אני היהודי, העם חלקי וכל ישראל אזרחי רוב עם

 עידוד ברכת ומשגרים לנינגראד משפט את מוקיעים
כאחד. והלא-יהודים היהודים לנאשמים,

להשיב!״) מה לו היה לא
 השמיעה גח״ל, הראשית״, ״האופוזיציה

 פרס. כלפי התנצלויות מלא חלוש, נאום
 שר־ כי מלא, בפה לדבר יכלה לא היא

 מעורב היה וייצמן עזר לשעבר התחבורה
קטנה: דוגמה בעניין.

. (גח״ל): ארליך שמחה . ש ההסדרים .
כי כאשר וייצמן, עזר מר החל בביצועם

שמו כשר־התחבורה, קצרה' תקופה ה! ה הו
ם היו האס צידה... ת מוכרחי ל עד לחכו

ת לבצע כדי אסון שר? של הוראו
 את לבצע צריך היה מי אכנרי: אורי
ת ץ וייצמן, מר של ההוראו  הוא מאשר חו

הן כאשר עצמו, כשר? כי
 נושא על ידעו הנואמים מן ניכר חלק

 על עלתה בעיתונים. שקראו מה רק זה
 אח־ נציגת ארבלי־אלמוזלינו, שושנה כולם

 להצדקת נלהב נא-ם שנשאה דות־העבודה,
 לסיעה, שחברה בשער, העבר, מחדלי כל

 האחראי שר־התחבורה שהיה כרמל, משה
 , ושתק. ישב המכרעת, בתקיפה

...היה :ארבלי־אדמוזלינו שושנה
ל טוי הצרכים בגידו ת בי המאפיי לדינאמיו

ישראל... מדינת של התפתחותה את נת
 מחד־ שוס היו לא האם :אכנרי אורי

ארבלי־אלמוזלינו? חברת־הכנסת לים,
כשאין ארבלי־אלמו,לינו: שושנה

 לא — עושה שלא מי מישגים. אין עשייה
ם יש — עשייה כשיש אבל שוגה.  לפעמי

 מסו־ הצעה העליתי (כאשר מישגיס... נם
ת)  אני האם אבנרי: חבר־הכנסת אמר ״מ

ת  יודעת אינני תעופה? בענייני גס מומחי
 אחרים, בשטחים גס מומחה הוא גס אם

 הדוכן על עומד הוא הללו השטחים בכל
עליהם. ונואם

 לדרוש אפשר זאת בכל ז אכנרי ,אור
 כאשר החומר, את קצת שילמד מחבר־כנסת

ה עליו. מדבר הוא  ואולי מאוד. רצוי ז
מך שידבר כדאי היה  משה חבר־הכנסת במקו

שא המבין כרמל, שתיקתו זה, בנו ש ם ו  היו
מאד. מוזרה

אתה לא :ארבלי־אל׳מוזלינו שישנה
ידבר,! מי תקבע

 בעוד אוטומטית. בהצבעה הסתיים הכל
סיע חברי שני רק הצביעו הצעתנו שבעד

ה גם האופוזיציה, הצעות כל בעד תנו
 רוב אולם ביותר. והמטושטשות מתונות
 40 בס״ה ,17 נגד 23 של רוב — הכנסת

 ובכי פרס, דברי את איטומטית אישר —
 אחראי אינר איש כלום בלא הויכוח הסתיים

מכולם. פחות אחראית והכנסת דבר, לשום


