
 אנחנו עכשיו. נמצאת היא בו במצב באשמתנו, במקצת גם ואולי הצער, למרבה הנמצאת,
חוק. דרוש שלא אומרים אנו אין דמוקראטי. סוב, חוק שדרוש אוסרים

 הריגול ריבוי על לנדאו חבר־הכנסת לפנינו שהביא הססאטיסטיקה את בדיוק הבינותי לא
.ונו׳ . . 1

חנן ו ר י ד א  מסוגל שאינך יגידו עוד הבינות. שלא פעמים מדי יותר תודה אל נ כ
1 להבין.

רי כנ  ריגול? לענייני הזה החוק בין הקשר מה ...לא? למה דברים. הרבה יגידו עוד : א
 לנו יש אם בין עליהם, סומכים אנחנו ובריגול־נגדי. בריגול העוסקים מוסדות ישנם

.לנו אין אם בין כלפיהם, טענות . .
: או ד נ  עצמן. על מוות פסק־דין ו^ציא עוד אבנרי. חבר־הכנסת מאד, חמורה הודעה זו ל
י ל נ כ  שיהיה רוצים ואנחנו ובביון־נגדי, בביון צורן יש המזל שלרוע מודים אנו :א

 לו נוגע לא זה הזה? לחוק נוגע זה מה אבל האלה. המוסדות על גם דמוקראטי פיקוח
1 בכללו...

 של תלמידו פעם הייתי אני גם ז׳בוטינסקי. זאב מדברי ציטטות הביא לנדאו חבר־הכנסת
.ז׳בוטינסקי . ז * .
או ד בלתי־מובנת). (קריאת־ביניים :לנ
רי כנ  ז׳בוטינסקי זאב פאטנט. יש שלכם למרות ממנו, ללמוד היטיב מי בטוח אינני :א

 אנו כיסי.־• את יריק שןזוא בשעה דום אעמוד לא התקווה, את ישיר גנב *אם פעם: אמר
 בטענות בלתי־דמוקראמיים חוקים לחוקק זו במדינה נרשה לא בדיוק: זאת את אומרים

 קשה בטחוני במצב שגם — מאמין אתה שגם בטוח ואני — מאמינים אנו בטחוניות.
 כל זוהי דמוקראטית. בדרן בעיות־בטחון לפתור אפשר דמוקראטייס. חוקים לקיים אפשר

1 הוויכוח. כל כך ועל טענתנו,
 בה הליקויים של הנדונה, תקנת־החירום של מפורט לניתוח הקדשנו נאומנו המשך את
 של טענותיו לבירור בית־דין שאין למשל: תקין. דמוקראטי נוהל הסותר אופייה ושל
ובו׳. וכו׳ וניזוקה, גוייסה שמכוניתו אדם

 הנוכחים, כל בקולות הצעת־החוק נתקבלה ולבסוף סיכם, סגן־השר אחרינו. דיבר לא איש
שלנו. האחד הקול נגד

ויכוח. וללא אחד פה הוארכה לא זו שתקנת־חירום הראשונה הפעם זוהי
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ת ך) י ח ן מ ו די ר ה ע סו  להכריח הנסיון בעיקבות הפעם שניה, סערה התחוללה הזה ה
כעובדי־כפייה. בספר לעבוד רופאים /

 היה: הרישמי הנושא (אחדות־העבודה). הקטין רות של בהצעה־לסדר־היום נפתח הדבר
 רמזה שלה בדברי־ההנמקה אך וביישובי־ספר״. באזורי־פיתוח ברופאים חמור ״מחסור

 הקודמת, בכנסת יזמה היא אותה הצעת־החוק, לחידוש מובילה: היא לאן בבירור הקטין
 הצעת־החוק את העלתה היא בספר. הצעירים הרופאים ריתוק לשם אמצעי־כפייה להפעיל

הקודמת. בכנסת לה שהתנגדו האנשים טענות את בחריפות שללה נם, על
 והציע ורב־משמעי פיקחי בנאום ענה המפ״מי, ברזילי ישראל החדש, שר־הבריאות

 מכאן כלל. אליה התייחס לא הצעת־החוק, שאלת את עקף הוא לוועדה. ההצעה את להעביר
 הוועדה תציע בה הדיון ובתום מחדש, הצעת־החוק תעלה שבוועדה סכנה צפוייה שהיתר,
כזה. חוק־כפייד, לחוקק לכנסת
 — בו להתערב לסיעתנו אחת אפשרות רק היתד, הוויכוח. את למעשה, סיימו, השר דברי
 רשות־הדיבור את ביקשנו הנסיבות לאור מסדר־היום. כולה ההצעה את להסיר להציע
זו. הצעה והצענו
 ניתכו נרגזות וקריאות מפ״ם, ספסלי סערו בייחוד כללית. לסערה מייד גרמה היא
 מתחבאת וחיובי, תמים הוא ההצעה־לסדר־היום שניסוח למרות דעתנו: על עמדנו אך עלינו.

סיכמנו. קוזאקים,״ באמצעות הספר את ניישב ״לא בה. ללחום שעלינו מגמה מאחוריו
 הלמיף להצעתנו, התנגד הוא רשות־הדיבור. את שוב השר ביקש בלתי־רגיל, באופן

 דרוש. זה בירור עצמה. הבעייה רק אלא בוועדה, יבורר החוק עניין לא כי הפעם
במפורש?״ לחוק מתנגד השר ״האם בקריאת־ביניים: שאלתיו

 ברופאים המחסור שאלת את לפתור כיצד הבעייה בעיקר מדאיגה ״אותי ענה: כך על
 חוק.״ בלי הזאת הבעייה את לפתור שאפשר מאמין ואני ובספר, בכפר

 בה). חבר (שאני בוועדה בירור בעד והצבענו הצעתנו את הסרנו אלה, דברים לאור
 רשות־הדיבור את לקבל שיוכל כדי זה בטכסים נקט הוא נמנע. גח״ל נתקבלה. זו הצעה

שלנו. העמדה עם מילולית, כמעט הזדהתה, זו ועמדה — עמדתו להנמקת
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רי ת ח רו ע ה, ס  להאריך הציעה הממשלה שקט. הבנקאות חוק על הדיון היה אל
לבנ חדשים סניפים פתיחת לאסור ישראל) בנק נגיד (באמצעות שר־האוצר סמכות <£את

בלתי־מוגבלות. סמכויות לשר שהעניקה בצורה זאת עשתה לה, האופיינית בדרך קים.
שם־ ויקטור הבנקים. על הפיקוח הרחבת את שלל אך בחוק, עקרונית תמך באדר יוחנן

 בינינו: קצר דו־שיח התפתח כך כדי תוך יותר. חמור פיקוח להיפך, דרש, המפ״מי טוב
: ב טו סי  שאמר מילה לכל שהסכמתי להכריז גדול עונג לי שיש לומר מוכרח אני ש

 מביא ששר־האוצר דבר בכל לתמוך בעתיד גם מתחייב אינני זה. לחוק בקשר שר־האוצר
.לכנסת . ן .

לי נ כ  ברירה? לן יש :א
ב טו ם־  ן תיווכח. עוד בהחלט. :ש

י ד נ ב הלוואי. :א
 לומר מה לנו אין כי שסברו רבים, ח״כים של לתמהונם — תורנו הגיע לאחר־מכן

 דברים בפינו שיש לדעת חיש־מהר נוכחו הם חוק־בנקאות. כמו מקצועית כה סוגייה לגבי
מאד: עקרוניים

.אנו .  מביאה שהממשלה העניינים כל לגבי כמעט ונשנית החוזרת לבעייה כאן חוזרים .
ן .׳המבצעת. לרשות הכנסת סמכויות העברת לכנסת:

 סמכויות מקנה היא מובהקת. קולוניאלית פקודה היא אצלנו הנהוגה פקודת־הבנקאות
מחייבות. נורמות קובעת שהיא מבלי ולממשלה, לשר־האוצר עצומות

..אסור  למעוניין רשיונות להעניק היכול שר־האוצר, בידי מוחלט שיקול־דעת להשאיר .
 לאגודת־ישראל, הבנק רשיון למתן רמזנו (כאן בכנסת. סיעתו הצבעת אופן לפי אחר, או ז!ה

הצבאי.) המימשל בעד הצבעתה תמורת
 כן אם אלא בדבר, הנוגע לשר אבסולוטי שיקול־דעת המעניק חוק לכל מתנגדת סיעתנו

זה. לשיקול־דעת ברורים ותחומים אובייקטיביות, בסיסיות, נורמות בחוק נקבעות
 את הנוגד כלכלי, דווקא ולאו מובהק, לפרוטקציוניזס פתח פותחת הנוכחית השיטה

הציבורי. הסדר של מושגי־היסוד
— הנואמים שאר כל לבדנו. נשארנו זו בעמדה לממשלה. הצעת־החוק את להחזיר הצענו

 איש מיקוניס, שמואל דודקא החוק. את חייבו — שלה לבנק הדואגת מאגודת־ישראל, חוץ
 קצת היה זה יותר. הרבה אתיהפ?שח להחמיר הממשלה מן תבע לקיצוניות, הגיע מק״י,
 אלא הבנקים, על מפקחת הממעמה שלא מיקונים קבע נאומו בראשית כי בעיני, מוזר

הממשלה. על המפקחים הם שהבנקים
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ם חי ו נ י ה ק ל י א  שורה הגשנו למשל, כך, השבוע. במשך סיעתנו מעבודת חלק רק הי
ביניהן: שאילתות, של ן

בימי שייכים שהיו רבנים, שני שפיטר הידיעה בעיקבות לשר־הבריאות שאילתא •

 למה השתכרו? כמה אלה? רבנים עשו מה השאילתא: משרד־הבריאות. לצמרת קודמו
לפיטוריהם? השיקולים היו מה לעבודה? בכלל נתקבלו

 בשם אדם הזה: העולם עמודי מעל שפורסם למיקרה בקשר לשר־המשטרה שאילתא •
 לפי השאילתא: המשטרה. על־ידי וסולק נעצר הגרמנית, השגרירות נגד מפגין־יחיד קמינסקי,

 ארץ בכל כנהוג שקטה, בצורה להפגין ליחיד אסור מדוע המשטרה? פעלה חוק איזה
דמוקראטית?

 קידמות. שאילתות של ארוכה לשורה תשובות הכנסת דוכן מעל קיבלנו שעה אותה
השאר: בין

 בשנת־ עלתה, ומילווה־קלימה חסכון־חובה חוקי הפעלת כי לנו ענה שר־האוצר •
יעילים.) אינם אלה מיסים כי בזה להוכיח (רצינו לירות. מיליון 1.25 הנוכחית, הכספים

 ומכם מם־קנייה כגון מיסי־עקיפין, העלאת על לשמועות ביחס לנו ענה שר־האוצר •
 במיסגרת זו החלטה תיפול — לאו ובין מיסי־עקיפים יועלו אם ״בין שונים: מוצרים על

הבאה.״ לשנה הצעת־התקציב של הגשתה לקראת הממשלה דיוני
 אלוף הראשי, הצבאי הרב של נאום לגבי שאילתא על לנו ענה סגן־שר־הבטחון •

 שיירות־השבת את בחריפות להתקיף כדי באוניברסיטה הרצאת־חנוכה שניצל גורן, שלמה
 לנאום מראש לאישור זקוק היה הרב אם שאלנו ״מתיודנים״. בשם לנו קרא ואף שלנו,
חיובית. התשובה: כזה. אישור לו ניתן ואם כזה,

ההתנכלו — בישראל היהודית הדת ״חופש לסדר־היום: נוספת הצעה הגשנו זמן באותו
 העדה נגד הדתית המועצה להתערבות כמובן, הכוונה, לא־אדוקים״. דתיים בזרמים יות

בתל־אביב. הרפורמית
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ה ך* ם מן מ קי ב א מ  מלחמתנו נמשכה בוועדת־הספורט מאחורי־הקלעים. התנהלו ה
המפלגתי, המפתח בגלל ועדת־מישנה. נבחרה התוצאה: הכדורגל. בענף בשחיתות

המפגין קמינסקי את אוסרת המשטרה
חוק? איזה לפי

 בהצעות לדון היא מטרתה שכל למרות זו, לוזעדת־מישנה צורפנו לא אבסורד: כאן נגרם
שלנו. ובהאשמות

 גישתנו היתד, לא כאן אשדוד. בנמל בסיכסוך־התובלה הדיין נמשך בודעדת־ד,כלכלה
 ולשים מיטען, לכל מיכרזים של שיטה להנהיג תבענו הוועדה, חברי רוב כמו יוצאת־דופן:

 עצמה העבודה את בעל־חזקה מוסר לפיה חקירה, כדי תוך רק לנו שנתגלתה לשיטה, קץ
 בימי־ הפיאודלי לנוהל זו שיטה השוויתי .120״/ עד של בגובה דמי־תיווך וגובה לזולתו,
בשטחו. שעברה הסתורה על מס גבה אביר כשכל הביניים,

 השלטונות סירוב את לסדר־היום להעמיד הצעתנו סביב התנהל ביותר המרתק המאבק
כמקובל. השלישי״, ״האדם של מעונשו שליש להפחית

 את להעלות כוונתנו עצם נגד התערבו ואדירי־השפעה נסתרים גורמים כי ספק היה לא
 של כוחם רב מה ולהיווכח — זו פעולה אחרי לעקוב מעניין היה לדיון. הזאת ההצעה

הכנסת. של הקלעים מאחורי גם מסויימים מנגנונים
 להכשלת ותמוהים מפליאים נימוקים לפתע נמצאו שהוא, נושא כל להעלות זכאים שאנו אף
 להשמיע ביקשנו חברים. אנו אין בה — לוועדת־הכנסת לבסוף, התגלגל, הדבר זה. נסיון

נענתה. לא זו בקשה וגם — שם טענותינו את
 תעודת־עניות זאת תהיה במליאה זה עניין מלהעלות בעדנו למנוע סופית יוחלט אכן אם

 — במדינה והעליון הריבוני הגוף מלהיות זה מוסד חדל כמה עד נוספת והוכחה לכנסת,
יותר. וריבוני רב מנגנון־החושך

הזחלירע לנזען נדפ״ם
ע !?10 ףי* כו ש ה ל כ ש  הראשונה הצעת־החוק את לדיון להעלות תורנו להגיע צריך היה מו
 בנוכחות אלא במליאה דיון שום תקיים לא הכנסת ההצעה: בכנסת. קוזרום הנהגת שלנו: ^
 תירשם מזה חוץ ח״כים. 40 בנוכחות אלא הצבעה שום תערוך ולא לפחות, ח״כים 30

בכנסת. הח״כים נוכחות
 נסכים לא שאם לנו ברור היה הדיון. את לדחות לנו הציעו אלינו, פנו ממשלתיים חוגים
 לפתוח עשוייה שהדחייה סברנו אוטומאטי. באופן נגדנו כולה הקואליציה תצביע לדחייה,

לשבוע־שבועיים. לדחות הסכמנו הכיתתי. השיקול על יגבר שההגיון לתקווה כלשהו פתח
 חוק את לתקן הצעה שבהן: העיקרית גח״ל. של הצעות־חוקים שלוש רק לדיון הגיעו לכן
1 הרע. לשו!

 הממשלה תגיש שממילא בטענה מסדר־היום, זו הצעה להסיר הציע החדש שר־המשפטים
ויתקין. דו״ח לפי משלה, הצעות בקרוב
 יכול לא גם והוא — זו הצעה עם שלם היה לא השר של ליבו כי מורגש היה אך
 הצבענו, לכן ועדת־ויתקון. המלצות כל את אפילו תקבל אכן הממשלה כי להתחייב היה
גח״ל. עם יחד היסום, כל בלי

 ידה את הרימה מפ״ם סיעת כל השבוע. של ביותר העגום למחזה הכנסת זכתה ואז
מסדר־היום. התיקונים את להוריד הקואליציה הצעת למען

 המלחמה הרע. לשון לחוק עצמם התיקונים אותם את הבחירות, לפני הציעה, מפ״ם
 אפילו הצביעה עתה במערכת־הבחירות. שלה העיקריים הדגלים אחד היתד, הרע בלשון

 תיקונים תציע שהממשלה לה שהובטח מבלי בתיקונים, — מחייב ובלתי — מוקדם דיון נגד
 ההצעות מן בהרבה הנופלות — ויתקון המלצות את הממשלה תקבל היותר לכל אלה.

הבוחר. כלפי במלחמת־הבחירות להן התחייבה שמפ״ם
ההבטחות? את כיום זוכר מי עברו. הבחירות אך

ך * #


