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השביעית הכנסת
שהיוו קולות, 16,853ב־ חדש כוח — הזד. העולם תנועת זכתה השביעית לכנסת בבחירות

70*1.2
 הזה העולם סיעת היתד. זו, כנסת של תקופת־הכהונה במרבית חכשרים. הקולות מן

בכנסת שהיוותה סיעת־יחיד,

 סיעתנו חברי-הכנסת. על־ידי שהוגשו פרטיות, הצעוודחוק 150ב־ דנה השביעית הכנסת
 ״המפתח בגלל מהן. קטן חלק רק לדיון להביא יכלה היא אולם הצעות־חוק, 38 הגישה

 המיכסה יחמי השישית. לכנסת אבנרי אורי כניסת אחרי חודש שנתקבל הסיעתי״
 מיכסה למרות סיעתנו. של יוזמתה את לחסום כדי בעיקר באד. שהיא בפירוש אז הכריזו

שהן הצעות־חוק, 9 לדיון להביא סיעתנו הצליחה זו, דראקונית
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משוח לחיילים במיסים הקלות היו: (הצעותינו שנדונו. הפרטיות הצעות־החוק מכל
 הומו־סכסואליים יחסים התרת נעדרים, ח״כים פיטורי בכנסת, קוורום הנהגת ררים,

 נשואין הנהגת אזרחיים, וגירושין נשואין הנהגת מינהלי, מעצר ביטול מבוגרים, בין
 במיסחר, לעסוק שרים על ואיסור ראש־הממשלה כהונת הגבלת לפסולי־חיתון, אזרחיים

מלאכותיות.) הפלות התרת
 סיבה. אותה בגלל ושוב — לסדר־היום הצעות על גם חלה דראקונית מיכסה אותה

(שאינן לסדר־היום דחופות בהצעות הנכון השימוש על־ידי סיעתנו, הצליחה זאת למרות

 השביעית. בכנסת שנדונו ההצעות 581 מתוך הצעות. 52 לדיון להביא למיכסה) כפופות
של שיעור זהו

70*9
 כל ח״כ. לכל הצעות 5כ־ — הצעות 132 הגישו גח״ל סיעת חברי 26 כל להשוואה:

 החופשי המרכז סיעת חברי שני לח״כ. 1.2כ־ הצעות, 76 הגישו המערך סיעת חברי 56
 ,28 רק״ח ,45 ע״מ ,28 ל״ע ,44 הגיש המפד״ל לח״כ. 30כ־ — הצעות 60 הגישו
 במקום עמד אבנרי וח״כ בכנסת, הרביעי במקום זה בשטח עמדה סיעתנו .29 מק״י

אחר. ״כ1ן כל לפני הראשון,
 גולדה (ברכת סיעתנו של היתד. השביעית הכנסת של לסדר״היום הראשונה ההצעה

 אריק (פרשת האחרונה שלפני ההצעה לגבי הדין והוא ויאט־נאם), עם בקשר לניכסון
 ברית־ יהודי להצלת 4 וביטחון, שלום ענייני על הצעות 10 העלינו בסך־הכל שרון).

 (ויאט־נאם חוץ ענייני על 3 המצוקה, ובעיות שביתות על 12 ועיראק, המועצות
 והשאר אקולוגיה, על 3 ועוד), קרן־ספיר (נתיבי־נפט, שחיתות ענייני על 5 ובנגלה־דש),

 המאורגן, בפשע מילחמה האזנת־סתר, לחיילים, טרמפ דתית, כפייה כגון נושאים על
ועוד. הטלוויזיה, מיסחור מניעת

 הכנסת של הראשון במושב השאילתה. הוא סיעתנו פעולות עם ביותר המזוהה המכשיר
 בינתיים הקודמת. בכנסת ביחד הסיעות כל מאשר שאילתות יותר הגשנו השישית

 נמצאת עדיין סיעתנו אך זה, חשוב במכשיר להשתמש מאיתנו הסיעות כל למדו
האחרות. ל4 לפני הרחק

שהן ,811 סיעתנו הגישה ומהן השביעית, לכנסת שאילתות 6007 הוגשו בסך־הסל
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 המפד״ל ,751 הגיש המערך .979 יותר: הגישה חבריה, 26 על גח״ל — אחת סיעה רק

 .320 מק״י ,622 החופשי המרכז ,396 רק״ח ,390 ע״מ ,289 ל״ע ,365 אגו״י ,563
!הכנסת מפעולת 87כ־־ של פעילות — 0.87־ של סיעה :בסיכום

 יוזמת מושב. באותו אי־אימון הצעות ארבע הוגשו בסך־הכל גולדמן). ושליחות
כן. על היתה, זה בשטח הסיעה

:70*5 0

 השתתפה הסיעה חוקים. 318 קיבלה היא השביעית הכנסת של כהונתה שנות בארבע
— שהם האלה, החוקים מן 261 על בוויכוחים

 הרישומים לפי שעות. 1854 שנמשכו המליאה, של ישיבות 457 קיימה השביעית הכנסת
ל־ הגיעה שנוכחותו כך ישיבות, 451ב־ אבנרי אורי נכח בכנסת,

98.8*70
 המליאה בישיבות נכח ח״כ שכל כך חברי־כנסת, 18כ־ הימה בכנסת הממוצעת הנוכחות
 בישיבות אבנרי אורי של נוכחותו היתה זה, חשבון לפי הישיבות. של 157ב־־ בממוצע
של בשיעור המליאה
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 הכנסת, דוכן על פעם 700כ־ אבנרי אורי עלה אלה בישיבות הממוצע. הח״כ של מזו
היוו נאומיו והצעות. נאומים להשמיע כדי
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 נגזלה הכנסת של השני השנתי במושב השביעית. בכנסת שהושמעו הנאומים מכל

 במושב לממשלה. אי־אימון הצעות להגיש הזכות חדש כוח — הזה העולם מסיעת
יהודי״ ״מיהו לחוק התיקון (בעניין אי־אימון הצעות שתי הסיעה הגישה הראשון השנתי


