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המפלגה .הוא ביקש להוות סיעה נפרדת.
הדבר הזעיק את עסקני כל המפלגות .הכל פחדו ליצור תקדים שיקל להבא על ח״ב בודד
לפרוש מסיעה קיימת ,אחרי שנבחר ברשימתה ,ולעשות שבת לעצמו.
לכן נקבע ,אחרי ויכוח חריף ,שלא להעניק לכסה מעמד של סיעה .אך איש לא היה
מעוניין להתנכל לכסה אישית .לכן החליטה ועדת־הכנסת את ההחלטה ,שהפכה עתה
לתקדים־כסה:
״מבלי שנקבע שחבר־כנסת יחיד שפרש מסיעתו יהווה סיעה ,הוכר כי יש לו ,בדיוני
הכנסת ,כל הזכויות שהתקנות והנוהל מעניקים לסיעה.״

את התקדים הזה מבקשים עתה עסקני־המפלגות להטיל על נציג הכוח החדש .אך אפילו
קריאה שטחית מעידה שהתקדים כלל אינו שייך לעניין.

* חזרנו שוב
בהצעה
מרעישה !!!
ואצל

ד

בי ״חכר־כנפ ת יחיד שפרש פסיעתו" אין דינו כדין חבר־כנסת שנכהר
על-ידי הבוחרים ברשימה נפרדת ,על פי תוכני ת ומצע שד כוח פוליטי
עצמאי.
הראשון זקוק להחלטת ועדת־הכנסת להסדר מעמדו .השני אינו זקוק לשום אישור של
שום ועדה — כי מעמדו נקבע לו על־ידי הבוחרים.

ח״ב הפורש מסיעתו  -איש אינו יודע מה דעת בוחריו על בך .ואילו
ח"כ הנבחר לכנסת לכדו כשם סיעתו  -נבחר על־ידי הבוחרים כ
פירוש לתפקידו זה.

תשווה ותראה
נ י א ל תקנה

 1סרטי צילום  36תמונות  2.75ל״
כל הגדלה עשרים אגורות
כל גלויה בשלושים אגורות

אוזוו זזגזיגזה ברתי־ןזו\2י

\ ^\\/\/\/\/\^ \/\/\/\/\/\/\/\^ /

!'מצלמות וציוד עם אחריות ומיטב
י,

השרות!

! מקריני שיקופיות עם תיק ומנורה !
 1בחמישים ותשע ל״י )בכמות קטנה(' .

* לתקופה מוגבלת

פנה ותענה !
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הנד רשאי לנהוג
במכוניות מרוץ
ללא רשיון
כשטח התערוכה
הפתוח כל יום
מ״ 5עד חצות

״קארטינג״

הספורט שכבש את כל
אירופה.
אוטובוסים42 ,28 ,27 ,22 :

קנרסים למח שבים
בינואר  1966יפתחו קורסים
למתכננים
למתכנתים
למפעילים
בית* ה ספ ר הי חי די בעל מחשב אל ק ט רוני וציוד
קונבנציונלי ב מ קו ם הל מו די ם לתרגול ה חניכים.
ההר שמה ה ח ל ה אצל — :
חי ״ ש,

חב׳ לייעול ושרות המשרד בע״מ
ע י ב ו ד נ ת ו נ י ם בשיטת 1.8 .\ 1.
על מחשב אלקטרוני.
דרך פתח־תקוה ) 25ע״י פסי הרכבת(
ת ל ־ א ב י ב  ,ט ל פ ו ן .6 1 4 8 8 6

ל כ ך באים עסקני־המפלגות ומנסים להתחכם :״מה איכפת לכם? לפי התקדים של כסה,
תיהנו מרוב הזכויות המוקנות לסיעה .זה יאפשר לכם עבודה תקינה.״
על כך יש כמה תשובות
מובנות־מאליהן:

• הכוח החדש אי
נו רוצה כמעשה-חםר,
אלא בזכותו החוקית.
זהו עניין של עקרון.

• מעשה־חסד אפשר ל
שלול .זכות אינה ניתנת
לשלילה.
• לגבי כמה זכויות י
סודיות ,משאיר תקדים־כסה
ספק חמור .למשל :לגבי
הזכות להציע אי־אמון ל
ממשלה.
משאיר
 9תקדים־כסה
דלת פתוחה לעסקני־המפל־
גות להתנכל לכוח החדש ב
רגע המכריע — ערב הבחי
רות לכנסת השביעית ,כש־
לסיעות הכנסת היוצאת תה
יינה זכויות רבות ,ולמי ש
אינו סיעה לא תהיינה זכו
יות בכלל.

• אם ההבדל הוא
כל-בך קטן ,מדוע
מתעקשים עסקני-ה-
מפלגות לעמוד עליו ז
ההתחכמות בתקדים־כסה
אינה אלא מסך־עשן ,היא
באה להעלים מעיני הקורבן
וגם מעיני הציבור — כי
מתארגנת קנוניה במצח נחו
שה וביד זדונית לשים ל
אל את רצון הבוחרים ,ו
להקים אחוז־חסימד ,בלתי־חוקי בתוך הכנסת ,אחרי שנכשל אחוז־החסימה החוקי שמסביב
לכנסת.

באין זזהןה _ הכל אפשר
ף שאלת ה שאלה :מה בכלל סמכותה של ועדת־הכנסת להתערב בעניין זהי
ועדת־הכנסת הוסמכה ,על־ידי התקנון ,״לקבוע סדרי־עבודה של הכנסת.״ וכן :״במידה
שסדרי־העבודה לא נקבעו בחוק ,תקבעם הכנסת בתקנון.״
אולם תקנון הכנסת אינו יכול לשלול זכות טבעית ,המוקנית כחוק .ועדת־הכנסת בוודאי
אינה מוסמכת לכך ,כי מעמד של סיעה אינו נוגע ל״סדרי־עבודה״ .הוא נוגע לעצם מהותה
של הכנסת.

המעמד נקבע על-ידי הבוחרים  -ואין ועדה של ח״בים ,שנבחרו על-
ידי בוחרים אחרים ,יבולה לבטל א ת רצון הבוחרים.
מובן — בישראל אין חוקה .רוב של  61חברי־כנסת יכול להקים דיקטאטורה ,להוציא
מפלגות מחוץ לחוק ,להקים מחנות־ריכוז ולכלוא בהם את  59הח״כים האחרים .זה יהיה
חוקי לגמרי .שום כוח — גם לא בית־המשפט — אינו רשאי להתערב.

לבן יבול רוב הכנס ת לשלול מחר גם א ת בל זכויותיו של נציג הכוח
החדש  -ופשוט להחליט ,ברום קולות ,שאינו קיים .אבל זהו עניין
לכנסת כולה  -ולא לוועדה כלשהי.
נציג הכוח החדש נבחר על־ידי  14,124בוחרים ישראליים .למרות כל הזיופים ,השיבושים
והפסילות ,הוא זכר ,לקולות רבים יותר מאשר כל חבר אחר של הכנסת — כי לגבי
הח״כים האחרים היה המודד  .9881הח״ב החמישי של הליבראלים־העצמאיים נבחר ב־5775
קולות ,הח״ם העשירי של רפ״י ב־.6399

יתר על בן :נציג זה לא נב חר על-ידי מנגנון אלמוני ,כעזר ת כיזכוז
של עשרות מיליוני לירות ,כעזרת כפייה ושוחד .הוא נבחר כרצון
חופשי של הבוחרים ,שידעו בדיוק בעד מי הם מצביעים ,ולמה.
הנסיון הנואל ,שנעשה עתה ,לשלול מנציג זה את זכויותיו השוות בכנסת ,ולהעמידו
במצב נחות לעומת עסקנים ממדרגה עשירית ,שלא היו זוכים אף לעשרה קולות בבחירות
אישיות — שופך אור על פרצופו של מישטר המפלגות הישנות — וגם על המצב במדינה
שאין בה חוקה ,אלא הפקרות של ״כל דאלים — גבר״.
י קורא את העולם הזה.
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