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בית לחוגי
ת שייערכו מ רן הקוראים. ביוז צו ת ״יענו זה ל מנו — חברי־המערכת להז

ילץ־מור נתן אבנרי ,אורי
מוקד גבריאל ירדור יעקב ד״ר
עמדי בנימין עברון בועז

ת של קבוצה כל ת חוג־בית לערוך המבקשת קוראים, 25 לפחו  להודיע מתבקשת מהם, אחד בבי
ת תל־אביב, ,3006 ד. ת. למערכת, כן על  המרצה שם את לציין מראש, שבועות שלושה לפחו

שא ואת לה הרצוי סן המחאה לצרף וכן המבוקש, הנו ״אתגר*. לקרן ל״י 50 ב
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)5 מעמוד (המשך
 הצבעות על לחול צריך היה הוא שלישית

 יוזמתו פרי שהיה החוק, ובוועדותיה. בכנסת
 גוריון, בן דויד הממשלה ראש של האישית

 שהסכימו מפא״י, לחברי אפילו נראה לא
 הם אולם בי.ג׳י. של בלחצו רק להציעו

 השלישית בכנסת האופוזיציה לאנשי הניחו
בנשיקה. האחריות חוק את להמית והרביעית
 ראש הניח לא כבר החמישית בכנסת
הרבי הכנסת לאחר לגווע. לחוק הממשלה

 להציע איש העז לא אמנם לבון ופרשת עית
 על גם תחול הקואליציונית שהמשמעת

 המתוקנת ההצעה גם אן בוועדות, הצבעות׳
 את העמידה במליאה, בהצבעות רק שעסקה

 מגוחך באור הכנסת במליאת הוויכוחים כל
 שההכרעה לאחר חשיבותם, את וביטלה

 כבר לכך, בהתאם נופלת, היתד, האמיתית
 ח״כ קבע זו,״ ״בצורה בממשלה. כן לפני

 תהיה שהממשלה ״במקום שופמן, יוסף חרות
 . הופכת הכנסת, בפני מעשיה על אחראית
 על הממשלה בפני אחראית להיות הכנסת

הצבעותיה.״
 חוקה, וזעדת לחברי נראה לא זה דבר

קרי לאחר החוק הובא בפניה ומשפט, חוק
 הצעדים את לתכנן החלו והם ראשונה, אה

 מחדש. בוועדה החוק את לקבור שנועדו
 את להאריך היתד, ביותר הפשוטה הדרך

 להצעת הגישו לכן האפשר. ככל הדיונים
 מכונת־ של אחד עמוד על המשתרעת החוק

עמודים. 5 על הסתייגויות כתיבה,
 הוועדה, חברי שהציעו ההסתייגויות בין

 גם היו ממושכים, דיונים לאחר ושנדחו
ו סעיף, כל לגבי שהוצעה הצעה, אלה:

 עם ביחד או לחוד אותו למחוק ביקשה
 מובנו את לשנות הצעה האחרים; הסעיפים

 מלים מחיקת על־ידי וסעיף, סעיף כל של
 שהחוק הצעה אחרות; או אלה בודדות

 אחת הסתייגות ראש־ד,ממשלה. על גם יחול
 שאותו לחוק סעיף להוסיף דוזקא ניסתה
 מנחם חרות ח״ב ההסתייגות, מגיש ביקש
ממ ״חבר בגין: הציע לבטל. דווקא בגין,
בכנ בנאום איזכר הסכמתה בלי אשר שלה
מ חבר של הצבעה או עמדה, דעה, סת

 כדין דינו — בישיבתה הממשלה חברי
הממשלה.״ מן שהתפטר מי■

 הציעו נתקבלו, לא ההסתייגויות כשכל
 כי המפ״מי רובין וחנן שופמן יוסף

 כהונת תום עם יפוג זה חוק של ״תוקפו
החמישית.״ הכנסת

 לא ההסתייגויות בקבלנות. נאומים
 דרש דיונים, של שנה חצי■ לאחר התקבלו.

 בוועדת מפלגתו מאנשי בן־גוריון דויד
 פעולת להפסקת לפעול ומשפט, חוק חוקה,

 מפא״י אנשי החוק. קבלת של ד,השהייה
 ואלה האופוזיציה, לטענות לענות הפסיקו

בישיבות. שעות לבדם מדברים היו
 ההסתייגויות, כל לבסוף, נידחו, כאשר

ב עוד החוק לקבלת הממשלה ראש לחץ
 יוסף החרותי הוועדה חבר הנוכחי. מושב

ממנו. זאת למנוע החליט שופמן
ו בגין מנחם חרות, סיעת חברי שני
 שורד, הוועדה בפני לפתע העלו שופמן, יוסף

 לפתור לדבריהם, שנועדו, הצעות, של שלמה
פת על באה שלא החוק מבעיות אחת את

 לא בחוק מקום בשום הקיים. בניסוח רונה
 חבר של התפטרותו מתנהלת כיצד נאמר

 כתוספת השניים, הציעו ולכן ממשלה,
שר. התפטרות נוהל הצעת דווקא, זה לחוק

 שהדבר טענו מהקואליציה הוועדה חברי
 לחלוטין. חדש עניין והוא לחוק נוגע אינו

 ולפי לכך הסכימו לא האופוזיציה אנשי
 ב־ לדיון שבוע לפני הדבר הועבר התקנון

 היה מפא״י אנשי חשבון לפי הכנסת. וועדת
ב להחליט כדי להספיק צריך זה זמן פרק

 לחוק, נוגע אינו שהעניין הכנסת ועדת
 לכנסת ולהעבירו החוקה לוועדת להחזירו

הנוכחי. המושב תום לפני עוד
 להפעיל החליטו האופוזיציה אנשי אך

 למע־ שלמה, ישיבה במשך הפיליבוסטר. את
̂  מחברי חמישה נאמו שעות, משלוש לה

 מהם אחד כשכל האופוזיציוניים, הוועדה
י שבדרך בעוד שעה, מחצי למעלה מדבר

 למעלה אלה בישיבות נואם איש אין כלל
 שעות שלוש לאחר דקות. עשר עד מחמש
 חיים מפא״י ח״כ הוועדה, יושב־ראש נאלץ
 ישיבות בגלל ההכרעה את לדחות צדוק,

ב גם אך שעה. לאותה שנקבעו אחרות׳
לד שלא מחליט היה שיושב־הראש מקרה

ל היתה או גם הישיבה, המשך את חות
 הם ברזרבה: דחיה שיטת האופוזיציה אנשי
סי התיעצות למטרות דחייה לבקש תכננו
 סבי- עילה שימשה שכבר טענה — עתית

9 ההכרעה. לדחיית רה
 חרות סיעת שהצעות השבוע הוחלט כאשר

 מדי: מאוחר כבר היה לעניין, נוגעות אינן
 נדחתה החוק וקבלתי ננעל הכנסת מושב

נוספים. בחודשיים לפחות

1284 הזה העולם6


