
בינתו־ הארנן־ ;/*ילה
קריעותקטן רקט

פוחדים?" אתם ממה
 לתת סירב הכנסת יושב־ראש כאשר
 להנמקת רשות־דיבור ולחבריו לאבנרי

 להפריד הדרישה בעניין הצעות-לסדר,
:לאי־אמון ההצעות שלוש בין

 היושב־ראש... אדוני :אפנדי אורי
 שום נותן לא אני :ישעיהו ישראל

לסדר. הצעה
 עוד היושב־ראש, אדוני ג אפנדי אורי

נשמע... לא
 יש היושב־ראש, אדוני :לנדאו חיים

!סדר
 יש היושב־ראש, אדוני ו אפנדי אורי
!הפקרות

מפר אתה :(ליו״ר) תמיר שמואל
הפ אמנם לסדר. הצעה יש !התקנון את

סדר! יש אבל המיקרופון, את סקת
 שלא נשמע לא -עוד :אכנרי אורי

 הצעה לנמק האפשרות לחבר־כנסת ניתנת
 בכנסוד. כזה דבר אין כזה. בעניין לסדר

 לכך. דוגמה ואין •תקדים אין
 ...52 סעיף לפי :מיקוניס שמואל

 שהיושב־ רוצה אני :אכנרי אורי
לסדר. הצעות אין מדוע ינמק ראש

 דקות כמה (אחרי ישעיהו ישראל
התק (של 35 בסעיף :מהומה) של נוספות

 דיון ידחה (אי-אימון) ״סעיף כתוב: נון)
אחר.״ סעיף בכל

אחר. סעיף לא זה ו אבנרי אורי
 !בדיוק זה לדיון, העומד הסעיף זהו
 מדברים. אנחנו זה סעיף על

 לסדר. הצעה זו :מוכי תופיק
 הסובייט לא זה כאן ו אפנדי אורי

!העליון
 להפריע אתן לא ישעיהו: ישראל

הכנסת. סדר לנהל
 ממה ? פוחד אתה ממה :אכנרי אורי

י פוחדים אתם
הדי רשות לך אין :ישעיהו ישראל

 הסדר. תפריע אל לסדר. מחוץ זה בור.
 לכפות רוצה אתה סדר. עלי תכפה לא
 בדעתי אין לך! אתן לא סדר? הכנסת על

 הדיבור. רשות את עכשיו לך לתת
 !גמורה הפקרות זאת :אפנדי אורי

 לנמק רוצים האם :ישעיהו ישראל
עליהן? שנצביע או אי־האימון, הצעות את

 להביע צריכים ך ל :אכנרי אורי
!אי־אימון

 להסכים יכול אינני :ישעיהו ישראל
 לנהוג... כיצד לכנסת יכתיב אחד שכל

!הרוב לא גם :אבנרי אורי

מחענ״נד ״גניבה

ג

צועק אבנר■

 חלק שרק שעה, חצי של מהומה אחרי
 הנמקת החלה לעיל, ניתן ממנה זעיר

אלי של נאומו בעת לאי״אמון. ההצעות
:שוסטק עזר

שאי כך על (מוחה שוסטלן אליעזר
 בעניין לאי־אימון שלו ההצעה את חדו

 של לאי־אימון הצעה עם המחירים עליית
 רפיח.) פיתחת על טובי תופיק
שום־ חבר־הכנסת :(גח״ל) מילמן דוג

(אש 8ט11ץז 1ץנ 35500131:100 אתה טק,
 טובי.) עם שלך הקשר על-ידי הוכחה מתך

8ט111ץ 1ץ< על :תמיר שמואל
מו באדר־עופר בקומבינציה 35500131100

!שתשתקו טב
לאברהם יד שנותן מי :אפנדי אורי

 ישיבת של הסטנוגראפי הפרוטוקול
 ב־ מהאחד שע״ג, מס׳ השביעית הכנסת

 בתול- ביותר הארוך הוא ,1973 ינואר
 עמודים. 395 מקיף הוא הכנסת. דות

שלו מהם נאומים, 42 ננאמו בישיבה

 הצעות 22 בה הוצעו אבנרי. אורי של שה
 בה נערכו אבנרי. של חמש מהן לסדר,

 על הקולות נימנו שבכולן הצבעות, 11
מיוחד. נוהל פי

 — הישיבה של העיקרי החלק אולם
 מקריאות־ מורכב — הפרוטוקול ושל

את הקצרניות בפני העמידו הן הביניים.
 אי- כמעט פעם כשלא חסר״תקדים, גר

הקרי עשרות את לקלוט היה אפשר
 הבית, עברי מכל בו״זמנית שניתכו אות

 פעם מדי נמשכה הקריאות וכשסערת
ה כמחצית אף ופעם ארוכות, דקות
ב זה במיבחן עמדו הקצרניות שעה.

 נרשמו קריאות מאלף ולמעלה גבורה,
 של קריאות מאות מהן — בפרוטוקול

בלבד. אבירי
 קריאות- של קטנטן לקט רק להלן

: הוויכוח מהלך את המשקפות הביניים,

צועק חמיו

צועק קרינגהונו

 הביני קריאות מאלף
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 קשר. בקשירת אחרים יאשים אל — עופר
שלו. הבן בשביל דירה קיבל כן אם אלא

 לקשר יכול הייתי :שוסטק אליעזר
יפה...

 איך לראות רוצה הייתי :אכנרי אורי
 ארץ־ שלמות על עופר אברהם עם תשוו

ישראל.
 לקשר יכול אני :שופטי! אליעזר

 שיטת שינוי עם המחירים עליית את
 פשוט זוהי העודפים. הקולות של הספירה
 לסיעות לכנסת מנדט של מחירים האמרת

הגדו לסיעות המחירים והוזלת הקטנות,
לות.

 לעשירים, סובסידיה :אכנרי אורי
 סובסידיה עושים. שאתם מה כל כמו

 כל כמו העניים. מן וגניבה לעשירים,
בארץ. שלכם המישטר
 לאי״אמון, ההצעות הנמקת אחרי

 אולם להשיב. צריכה הממשלה היתה
 למהומה גרם הדבר זאת. עשתה לא היא

חדשה.
בז תענה הממשלה :ישעיהו ישראל

לנכון. שתמצא מן
 ? ממשלה פה יש איפה :אכגרי אורי

עופר! אברהם זה הממשלה
 אינך האם (ליר׳ר): תמיר שמואל

עושה? אתה מה רואה
ה של הקברן אתה :אפנדי אורי

הכנסת. של הקברנים וחבריך אתה כנסת.
 ל־ רשות-הדיבור ישעיהו: ישראל

ארידור. הבר־הכנסת
 הזה הבית את הפכתם :אבנרי אורי

 שיענה שר, אין אם !מצרי לפרלמנט
הממשלה. הוא ברעם!

לנדאו?״ מאיים, ה1ז1..א
 אי־אימון נביע אנחנו :ארידור יורם

 וגם המדינית תוכניתה בגלל גם לממשלה
 של במרכזה הסוציאלית. תוכניתה בגלל

 מיפ־ עומדת 70ה־ בשנות הזאת הממשלה
 המדינית שתוכניתה סוציאליסטית, לגה
.30ה־ משנות החלוקה תוכנית היא

לממ אי־אימון .להביע אכנרי: אורי
 — למערך נוספים מנדאטים ולתת שלה,
 נותנים אתם גדולה! חוכמה באמת זאת
 הבאה, בכנסת למערך מוחלט רוב היום

לממשלה! אי־אימון ומביעים
 אבני חבר־הכנסת ישעיהו: ישראל

 מקריאות־הבי־ קצת לנוח לך הצעתי רי,
ניים.

הספק כבר אבל תודה, :אפנדי אורי
לנוח. תי

 ועידת החלטות (על :ארידור יורם
שה קודמת החלטה ביטלה ...מפ״ם מפ״ם)
 ממדינת-יש- בלתי־נפרד חלק תהיה רצועה

ראל.
 ארץ- תחי :(בליגלוג) אכנרי אורי
!עופר אברהם ויחי השלמה ישראל

 את לתקוף (ממשיך ארידור יורם
מפ״ם).

 המנדטים, שלושת אולי :אכנרי אודי
 למערך, באקשיש היום נותנים שאתם
מפ״ם? לאנשי דווקא יימסרו

 אב־ חבר־הכנסת היזהר, :לנדאו חיים
נרי...

 חבר־הכ- מאיים, אתה :אכנרי אורי
 לחבר- תשאיר האיומים את לנדאו? נסת

עופר. הכנסת
 אימון אין ...למפ״ם :ארידור יורם

הממשלה. במדיניות
 אימון יש שלך טוב :אפנדי אורי

עופר. בחבר־הכנסת
ת: פן־ציון ש  לנדאו. חבר־הכנסת ק

ממנה. תרד מפ״ם. על חבל
 למים- אגיע עוד אני ארידור: יורם

העבודה. לגת
לעו הגעתם כבר אתם :אפנדי אורי

להגיע? עוד רוצה אתה לאן פר.
 יצחק בין הוויכוח (על ארידור יורם

 שום ...אין :העבודה) וצמרת בן־אהרון
 המתרוממת? והיד המדבר הקול בין קשר
 כימעט זו? דיס־סינכרוניזציה מין איזו
 השפתיים תנועות כאשר בטלוויזיה, כמו
המושמע. הקול את מלוות אינן

 מאד טוב דימוי זהו :אפנדי אורי
 למערך נותנים אתם כאשר בשבילכם,

נגדו. ונואמים מוחלט, רוב באקשיש בתור
להשיב שר־המישפטים עלה באיחור

השימורים בליל ם

טע עם התפלמס תחילה הממשלה. בשם
 בית־ ביזיון מהווה שהוויכוח אבנרי נת

צרי היתה שלמחרת מאחר המישפט,
 אמנון בעתירת השמיעה להתקיים כה

 הדיון קיום עצם נגד לצו-מניעה זיכרוני
זו. בצורה

רו ...אינני :שפירא שמשון יעקב
 כאילו שאנחנו ספק, של צל שיהיה צה

 צל־ משום בו יש אשר דבר איזה עושים
 בית־ של בסמכותו פגיעה של צילה

המישפט.
 הר- זה צל, לא זה אבנרי: אורי
!בית־המישפט בזיון של אוורסט

,בדירן; גננים ״נמו
(אגו״י) לורנץ שלמה של נאומו בעת

:אי״האמון הצעות על
 הגדולות ...הסיעות :לורנץ שלמה

 אומר גם והייתי הגיון, כל ללא מסרבות
לגיטי לפניות להיענות הגינות, כל ללא

בשבוע). הדיון את (לדחות מיות
 נדחה שאם פוחדים הם :אפנדי אורי

 לחשוב זמן לדעת־הקהל יהיה הדיון, את
 בלילה. גנבים כמו פועלים הם העניין. על
 הכובע. בוער ראשם על

 :(פא״י) כהנא קלמן של נאומו בעת
ל בכנסת אותי הרגילו :כהנא קלמן

 זוכה אני בו דיון כמעט אין קצרות. דבר
דקות. מעשר ליותר

 לקבל דרך יש :(גח״ל) נסים משה
יותר. לדבר אפשר ואז מנדטים, עשרה

גבוהה־גבו־ תדבר אל :כהנא קלמן
 את פעם ראינו נסים. חבר־הכנסת הה,

וב גבוהה־גבוהה, מדברת שלך המיפלגה
 התנקם זה מכן שלאחר הבאות בחירות

ביותר. קשות בה
 לא העודפים גם אז :אפנדי אורי

לכם. יעזרו
תי בכלל אם :(לנסים) שופל זלמן

 כמובן. גח״ל, של ברשימה שאר
 תתנבא. אל נחושתן: יעקוב

 נסה נסים, חבר־הכנסת :אפנדי אורי
 כמה ונראה לבדך, הבוחר אל ללכת פעם

 !תקבל אתה קולות
: תמיר שמואל של נאומו בעת

 היום חייב ...אני תמיר: שמואל
 שב- קטנות הקרויות לסיעות התנצלות

 לכם מעוללים החופשי, המרכז בגין גיננו,
 הפאתוס, כל אשמים. לא אתם זאת. כל
 היריבות, כל התחרות, כל האמוציה׳ כל
 המערך, נגד לא — גח״ל של האנרגיה כל

 שעבר חברים שני רק אחת, סיעה נגד אלא
הסי אתם, גח״ל. עם אותם מחבר משותף

בגיננו. קורבן הקטנות, עות
 ? שלך הוא בגין מה, :אכנרי אורי

באולם). (צחוק
 אי״האמון הצעות על הדיון בתום

ודר לסדר, הצעות וחבריו אבנרי הציעו
 הצעות-החוקים שתי בין להפריד שו

 וע- החלטת על״פי יחד ששולבו השונות
 לנמק. דקה לאבנרי ניתנה דת-הכנסת.

:דבריו בעת
 חבר-הכנסת קשת: כן־ציון חיו״ר

 חצי לך יש לסיים. מתבקש הנך אבנרי,
דקה.

רו הרוב אם בוודאי, :אפנרי אורי
 אינה השעה שעון, אינו השעון גם אז צה,

 תלוי זה מעכשיו דקה. אינה והדקה שעה
 דבר אין הזה. בבית הרוב של ברצונו רק

הרוב. רצון בפני העומד
היושב־ על-ידי נדחתה לסדר ההצעה

 החוק הצעת את לנמק הזמן הגיע ראש.
העודפים. לגזילת

 רשות-הדיבור :קשת כן־ציון היו״ר
באדר. לחבר־הכנסת

 חבר־ האם יש, מה :אפנדי אורי
? מתבייש עופר הכנסת

 פשוט באופן ...אסביר :כאדר יוחנן
 המוצעת השיטה (בין השוני את ביותר

הקיימת). והשיטה
 :מאוד פשוט באמת זה :אכנרי אורי
מוח רוב למערך. נוספים מנדטים שלושה

למערך.' לט
ש פשוט, באופן אסביר :פאדר יוחנן

 להבין. רוצים שלא אלה אפילו יבינו
כך מתנהגים אתם אם :אכנרי אורי


