
הצדדים. מכל אותי אוכלים מודה. אני ...כן,

מודה אגי
סמויות. תרומות ללא ציבוריות, קרנות ללא מפלגתי, עורף ללא עמל הנני בכנסת״ הבודד ״האיש היותי אף על כי

מודה אני
 ואוהדי. בוחרי רבבות של המוסרית בתמיכתם ורק אך בעול, נשאתי לבדי עשיתי. בעצמי לכנסת, נבחרתי מאז שעשיתי מה כל כי

יותר, לעשות וצריך יותר לעשות שאפשר ומודה יודע אני כה עד הישגי על־אף נכון,
שואף. אני ולכך

מודה אני
הבאות: המשימות את היתר, בין ולממש, לעמול הצלחתי בפינה״, לי ״המחכים אלה כל ולמרות בכנסת״ הבודד ״האיש היותי חרף

וישראל. המועצות מברית משפחות בני מאות ■בין איחוד •
המצוקה. משכונות בעיקר צעירים זוגות מאות של הדיור בעיות בפתרון לסיוע שירותים •

לחוק. מחוק אל רק״ח להוצאת בכנסת מאבקי •
וכלכלה. חברה בנושאי פרלמנטריות פעולות 112 •

 סטודנטים; חדשים; עולים. ילדים; ברוכות משפחות חינם טיפול מקפלים בהן הארץ, ברחבי רבות שיניים מרפאות הקמת •
נזקקים. 10,000כ־ אלה שיניים במרפאות חינם טיפול קבלו היום עד סעד. ונתמכי פנסיונרים

אחרות. פיתוח ועיירות־ קרית־שמונה לבני מילגות ולמתן לנזקקים לסיוע שרון פלאטו אנט קרן הקמת •
הפיתוח. בערי דיור יחידות 1000 לבניית תכנית •
משפטנים. צוות ע״י לנזקקים חינם משפטי ייעוץ •

בחו״ל. אחרים יהודים ואסירים מוזמביק מכלא ישראלי טייס שיחרור •
הכל. לא וזה

מודה אגי
 בעצמו ולהרים במעמסה לשאת יוכל לא בודד אדם ליום. מיום מתעצמות בארץ והכלכליות החברתיות והמשימות מרובה המלאכה

 הבאה: בקריאה הארץ, ברחבי ואוהדי ידידי אליכם, ולפנות בכנסת מבדידותי לצאת החלטתי לפיכך, שכמו. על העשייה נטל את
 כדי יד לי תנו אלי; הצטרפו אותנו, הפוקד חמור וחברתי כלכלי משבר של בעיצומו עתה,

במדינה.׳ החברתיים הפערים לצמצום יחדיו נפעל בואו והשיכון. הכלכלה בשטחי ,פעילויות את להגביר שאוכל
ושלום״. לפיתוח ״התנועה אל הצטרפו

בכנסת״. הבודד ״כאיש לבדי, לצעוד התחלתי בו במסע שאת ביתר להמשיך מאמץ כל תעשה זו תנועה
והבריאות. השיכון החברה הכלכלה, בתחומי היעדים השגת המאמצים.למען יוגברו זו תנועה של בעידודה

.*יי*

ושלום״. לפיתוח ״התנועה אל הצטרפו יחדיו! נעבוד הבה לב: אל מלב אליכם נישאת קריאתי

ומבורכת טובה שנה לכם. מודה אני
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