
מאיר: ג. ואש״וזממשלו;
 שנאמרו כפי הדברים מדוייק. איננו הנ״ל הציטוט

 (לפי הם המפד״ל, הנהלת עם סגורה בפגישה על״ידי,
 כמוני. בדיוק במדינה אתה ״אדוני, מהפרוטוקול): ציטוט

 אחוז את שנעלה מוכן אתה הזאת. במדינה חוקים יש
 מוכנים. שהם ממפד״ל שמעתי לא עוד אני ז החסימה

 חבר־הכנסת (את אותו להוציא יכול אתת' חוק פי על־
 על נגדו אלך אני חוק, לי תמציא ז מהכנסת אבנרי)

- — —___— י - הבריקדות.״

להתמלא התחיל האולם כוויכוח. הנואמים אחרון חייתי כבוקר. לשש חריף מאכק היה לא האחרון, כמושב שניהלנו חמאכהים מכל
המכרעת. ההצכעח לקראת מנומנמים, ״כים כה שהש־ המילים רכבות ומכל עופר.—כאדר חוק ננד שניהלנו מזה יותר
האחרונות. את להוכיר רוצה הייתי נגדו, מענו

:הבאות כמילים דברי את סיימתי קרובה היתה בכר השעה לילה. כאותו שלי התשיעי הנאום זה היה

יעילות♦ וגייתר יכולת בייתי
 שוזרגזנו מכפי יותר עוד הבאה בכנסת אותם נרגיז

מאודי־ אותם שהרגזנו נראה ואכן הזאת. בכנסת אותם
ה את נתנה ובעצמה בכבודה ראש־הממשלה אם מאוד,

נגדנו. למילחמה יצאו וגח״ל המערך ולגיונות פקודה, ב״הארץ" זאב של קאריקטורה מתון

 אל הלילה פנו הנואמים מן אחדים היושב-ראש, אדוני
המערך. מצפון אל פנו אחרים גח״ל. של המצפון

 של המצפון אל אפנה לא זה, בוויכוח שלי דברי בסיום
 מסופק ואני אותו, לחפש זמן לי אין כי אלה, גושים שני
זכו לי אין זמן. לי היה אילו גם אותו, מוצא הייתי אם
מיקרוסקופ. לי ואין מגדלת, כית

 הישר- הבוחר אל הלילה פונה אני הזה הדוכן מעל
 גאום-הבחי- זהו שגה. חצי בעוד הקלפי אל שייגש אלי,
השמינית. לכנסת במערכת־הבחירות שלי הראשון רות

 מטוכוז־הבזזירות החלה לא עדיין כי לחוק, בניגוד זה אלון: יגאל
הרשמית. ן §

מוקדם. זה אבל לחוק, בניגוד לא זה ג זר מרדכי היו״ר
 ראשי־הפרקים את הכנסת של בפרוטוקול ארשום כן, אם ז אכנרי אורי

כחוק. מערכתיהבחירות תתחיל כאשר שאנאס, נאוסיהבחירות של | |

לבוחר: נאמר כך
ארו חודשים במשך הכנסת וסערה רגשה איך ראו

עסקה! היא במה כים.
 :ויחידה אחת למטרה נתונים היו השילטון מאוויי כל
הקטנות. הסיעות של בכוחן קצת לקצץ

 חרות. שקיימת גח״ל, שקיים לשילטון איכפת היה לא
 ומירכבותי- סוסיהם וכבודתם, כוחם כל עם הליברלים,

אותו. עניינו לא הם,
הקטנות. הסיעות קיום :לשילטון איכפת אחד דבר רק

 הסיעות שהן מפני עליו, נפל הקטנות הסיעות פחד
 הן הזה, בבית הפעילות הסיעות הן הזה, בבית החשובות

המ לזכותה רושם ואני הזה. בבית היחידה האופוזיציה
 ייחדה שראש־הממשלה העובדה את סיעתי של יוחדת
 הבא־ על תעלה שהיא ואמרה מצומצם, במחנה גם אותי

מהכנסת. אותי לסלק כדי ריקדות
 —עופר נגד המאבק היושב-ראש, אדוני המאבק, אבל
זה מאבק נגמר, לא זה מאבק - באדר-עופר נגד באדר,

הלילה. מתחיל אך
וה תורמנה, הידיים דקות. כמה בעוד יתקבל החוק

 נאמר אנחנו הציבור, אל נפנה אנחנו אבל יתקבל. חוק
י לציבור: נ ה מן אותנו לסלק כל-כך להם שחשוב מפ

י כנסת, נ פ  כאן, כוחנו את לקצץ כל-כך להם שחשוב מ
כוחנו. את להגדיל הבוחר, לך, חשוב

גוזלים הס אשר את בקלפי לנו להחזיר לציבור נקרא
גס אלא — הגזילה את להחזיר רק ולא הלילה. מאיתנו

זה תפקיד שנמלא כדי — מוגבר בכוח הבאה לכנסת חדש
כוח — חזה העולם סיעת את ולהכניס כוחנו את להגדיל

 מיום הכנסת דגרי אבנרי, אורי ת״כ של לשאילתת ראש־חממשלח של תשובתה
 עם נפגישה ראש־הממשלת שאמרח לדברים נגעה חשאילתח .1211 עמוד ,2.2.71
הדברים. את אישרה גולדה בעיתונות, בהרחבה ושפורסמו ,17.12.70ב״ המפד״ל הנחלת


