
השיאים. בל את שברנו זו, בישיבה
 ונסתיימה ,15.00 בשעה נפתחה היא
ש שעות, 14.22 — בבוקר 7.22 בשעה
 שלא ״הפסקה״, של שעות ארבע כללו

 העברת רק אלא כלל, הפסקה היתה
החד אל המליאה מן העקשני המאבק

הסמוכים. רים
 נאומים תשעה נאמתי אלה בשעות

 לסדר. חרבות ההצעות על נוסף שלמים,
 110 במשן הדוכן על עמדתי בסך־הבל

 פרוטו־ של העמודים 361 מבין דקות.
סי של הנאומים תרפסים קול־חענק,

עמודים. 65 עתנו
הווי העיקר. היו הנאומים לא אולם

 קריאות- בצורת היה שלנו העיקרי כוח
בל במשן חרף ללא שנמשכו ביניים,

 הנסיון נגד מוחים אנו 1 כץ אברהם
שכ נסיון — אי־האימון, במכשיר לפגוע
התקינה. ובעבודתה בכנסת כפגיעה מוהו

 לעשות לחרות תשאיר :אכנרי אורי
 לעשות הליברלים לכם למה המלאכה. את
בשבילם? המלוכלכה העבודה את

הליברלים). מספסלי (קריאות
!נפש עלובי :אכנרי אורי

 ? נפש על מדבר אתה :כץ אברהם
 לעיוות בקשר ומה ציונים? מחלק אתה

 עם יחד שהולכות מלים עוד יש נפש?
!נפש

 מאנ־ אחד :(מפד״ל)פרידמן שימחה
שאם ואמר, כך על הצביע שי־המדע
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 הוויכוח את והמבליטות הישיבה, שעות
מהן: כמה הנח עצמם. הנאומים מן יותר

חשאית? הצנעה אין רמה
 המערך אנשי ...באים :תמיר שמואל

 מהם, רבים — האלה בספסלים היושבים
ואומ במיסדרון, כאן אלינו, — לאחד אחד

 שאני מתבייש אני מחפיר, חוק זהו רים:
 כורחם בעל אבל עבורו. להצביע צריך

להצביע. היום יבואו הם
כזה? דבר ילד אמר מי :ברעם משה
המע אנשי 20 לפחות :אכנרי אורי

!אישית זאת לי אמרו רך
 לא מבקש אני :ארזי ראובן היו״ר
 את כך על־ידי להאריך ולא להפריע,

הנאום.
בי למה יודעים אתם 5 אכנרי אורי

החש ההצבעה את שעברה בשנה טלתם
! אית

להפריע. לא אבקש ארזי: ראובן
 לראות רוצה הייתי אבנרי: אורי

 אילו היום, מקבלים הייתם קולות כמה
חשאית! ההצבעה היתה

!״ננש .,עלובי
 אי- ...הבענו :(גח׳׳ל) כץ אברהם

בתחו מחדליה והוקענו זו בממשלה אמון
 בקורתנו, שבט חסכנו לא שונים. מים

כל במדיניות הממשלה הסתבכה כאשר
שגר מדיניות — כושלת וחברתית כלית

 התייקרות, לגלי דוהרת, לאינפלציה מה
 מקיף מאמץ להעדר כלכליות, לפרשיות
סעי אי־מילוי שבחברתנו, פערים לצמצום

 מיש־ בנוהלי חמורות ופגיעות במצעה, פים
תקין. פרלמנטרי-דמוקרטי טר

למע נותנים אתם ולכן :אבנרי אורי
מנדטים. שלושה — באקשיש רך

בא חברי־הכנסת של הצעת-החוק תתקבל
מצבי אלף 40כ־ עצמם ימצאו ועופר, דר

לר בניגוד — מועברים שקולותיהם עים,
בהן. בחרו לא שהן למפלגות — צונם

מדעי. הבל זהו : נסים בשה
 חוצפה :נסים) (לעבר אגנרי אורי
איגנורנטים! של .שחצנית

אנס שר סיעה
 ואברהם בדר יוחנן ח״ב נראו לפתע

לאולם. בכניסה מתחבקים עופר
 הכנסת לחברי (פונה אבנרי אורי

:האולם) בקצה יחד העומדים ובדר עופר
״האופו המצלמות! בשביל ,תתחבקו

!והממשלה הראשית״ זיציה
אמיתית! פורנוגרפיה זאת :כהן שלום

כפים) מוחא אכנרי (חכר־הכנסת
 חבר-הכנסת ארזי: ראובן היז״ר

 היו לא לסדר. אותך קורא אני אבנרי,
בכנסת. מחיאות־כפיים עוד

 חיבוק היה לא עוד :אבנרי אורי
בכנסת! כזה

 ממך מבקש אני :ארזי ראובן היו״ר
מזה. להימנע

 שנוגע ...מה (אגדי): לורנץ שלמה
 אחד מנדט לקבל יכולה חרות לחרות,

בדר־עופר. מהצעת נוספים שנים או
 הוכיחו המדענים :שוסטק אליעזר

שמונה! נקודה אפס רק לקבל יכולה שהיא
 תקבל אפם של סיעה :אגנרי אורי

!אפס־נקודה־שמונה

בזבל!״ רובצים ..אתם
 אי־ להנמקת (בנאום אבנרי אורי
ממכון שמשוני, מיכאל ...ד״ר :חאימון)

 כתב שימושית, במתמטיקה מדען וייצמן,
 שהצעת־החוק עיתון, למערכת במיכתב
 של החיות חוות של המוסר על מבוססת

 ״כל העיקרון: שלט שבה אורוול, ג׳ורג׳
יותר.״ שווים החזירים אבל שוות, החיות

 דגול רב שאלתי היושב־ראש, אדוני
 הדת מדוע תמיד: אותי שהטרידה שאלה

 האם ? החזיר את במיוחד מתעבת היהודית
 אשפה? ואוכל בזבל רובץ שהוא מפני
ביה המותרים אחרים, בעלי־חיים גם הרי

 ורוב־ מזון אותו אוכלים האווז, כמו דות,
מקום. באותו צים

היה הלצה: בדרך אולי הרב, לי אמר
 שהוא מפני רק לא החזיר את מתעבת דות

 שהוא מפני אלא אשפה, ואוכל בזבל רובץ
ה נ ה מזה. נ

הזי הוא בכנסת היום הנעשה המעשה
 לא חזירות זוהי כמשמעו. פשוטו רות
 שה־ מפני אלא לגזול, בא שהוא מפני רק

כזאת. בהנאה זאת עושים גזלנים
 ? זה ביטוי איזה :ורטמן משה
----------:נסים משה

 חבר-הכנסת ארזי: ראובן היו״ר
 כבוד על לשמור ממך מבקש־ אני אבנרי,
הכנסת.

דתיים. אנשים פה יש :ורטמן משה
 כש־ היושב־ראש, אדוני :אבנרי אורי

הקט- מהסיעות היום מבקש היושב־ראש

 זהו :ספיר—רימלט חוק זהו — בילבד
גולדה.—בגין חוק

 תמיר שמואל חזר שעות, במה (כעבור
נושא.) לאותו

ת גדעון  בשליחות היית אתה אילו :פ
 לא בגין חבר־הכנסת בחוץ־לארץ, המגבית

כזאת! בצורה עליך מדבר היה
 ותחי לדמוקרטיה, מוות :אכנרי אורי

המגבית!
 ההדר את מכיר אני :תמיר שמואל

 ה־ עם לרקיע, העיניים גילגול עם הזה,
הגינו כל עם ביד, הנשיקה עם ״אדוני״,

 כל של גסה הפרה ועם החיצוניים. נים
!העקרונות

ב ולקשקש-----------:אכנרי אורי
!הקיימת הקרן קופסאות

ח, מנ ת, ״ י דנ ס ״ ח ! ן י ס ו נ ו

הכ מניחה הזה היום :אבנרי אורי
 המאזניים, כף על עצמה את כולה נסת

 רשומות המלים את נראה ולא והלוואי
 מנה ״מנה :אש של באותיות הקיר על

ופרסין״. תקל
ממך מבקש אני :ארזי ראובן היו״ר

(למעלה:) מימין ההצעות־לסדר. אחת על מצביעותהקטנות הסיעות
(באמ דינשטיין. פיינרמן, שובל, הורוביץ, שוסטק,

לורנץ. האוזנר, אביזוהר, (למטה:) הררי. תמיר, פרוש, שערי, אבנרי, טובי, צע:)

 נשמע זה הכנסת, כבוד על לשמור נות
 האחרונים בימים נעשה לא מה כבדיחה.

 שליטי על-ידי הכנסת, יושב־ראש על־ידי
 הכנסת? כבוד את לבזות כדי הכנסת,

 לדכא לרמוס, לבזות, כדי נעשה לא מה
הכנסת? כבוד את ולדרום

בגין? נמצא היכן
 אינו בגין ...חבר־חכנסת :אכנרי אורי

 מחו״ל חזר לא הוא היום. כאן יושב
 עופר חבר־הכנסת אפילו הזה. הדיון למען
 בחוץ־לארץ להיות נאה לא שזה חשב

 חבר־ אבל וחזר. נדון, הזה החוק כיאשר
 בחוץ־ רחוק להיות דרך מצא בגין הכנסת
לארץ.

 מצא לא בגין חבר-הכנסת :פת גדעון
 חבר- עושה מה יפה יודע אתה דרך,

בחו׳דלארץ. בגין הכנסת
 ג׳נטלמן נשאר הוא :אבנרי אורי

 האשם, הוא בדר חבר־חכנסת הסוף. עד
 שנטרפה מה עליו נטרפה בדר חבר־הכנסת

 את אחריו גרר בדר חבר־הכנסת עליו,
 אותו כמו הוא בדר חבר־הכנסת המפלגה,

 לזכות כדי המיקדש בית את ששרף איש
ניצחית. בפירסומת

 לומר חייבים ואנחנו יודעים, כולנו אבל
בדר־עופר חוק איננו זח מלא: בפח זאת

 שאמרת, האחרונות מהמילים בך לחזור
בכנסת. פגיעה זו כי

שכ מה שכל לי נדמה :אכנרי אורי
 אם פרלמנטרי. הוא התנ״ך* בספר תוב

 עוד זה יהיה התנ״ך, את לצנזר נתחיל
הכנסת. בירידת אחד שלב

גורדה את מנשק נרו
 ניגש באשר אירעח משעשעת תקרית

 לעבר ותתכופף חממשלח, שולחן אל בדר
מאיר. גולדה

? נשיקת־יד בלי מה, : שובל זלמן
 במקום שב בדר, שב :אכנרי אורי

 חבר־הכנסת הממשלה, שולחן ליד הנכון,
בדר.

גול של ידה את (מנשק גדר יוחנן
דה).

 חברי שאר כפיים. (מוחה אבנרי אורי
 למחיאות־ה־ מצטופיס הקטנות הסיעות
כפיים.)

 אין מבקש. אני :זר מרדבי היו״ר
!בבית כפיים מחיאות של נוהג

,ויבעט ■שווו! 1שמ,..ו
הלי על במיוחד דיבר האומר ח״ב

ה׳. פרק דניאל, ספר *
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