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 חוק־האזרחות את לשנות הוא הישראלי, לדרכון הכבוד החזרת למען האמיתי, התיקון
הבאה: בצורה

שנה, לפחות בארץ ישב שלא לאדם אזרחות תינתן לא •
 את לחדש מבלי מדי, רב זמן בחוץ־לארץ יישב הוא אם אזרחותו את יאבד אדם •

המדינה. עם קשרו
 אחדות, מדינות לבין בינינו ויכוח נטוש כאשר זה, ברגע מיוחד באופן חשוב הזה הדבר
 אשרות־כניסה. ללא זרות למדינות להיכנס הישראלים לזכות בקשר הגדולה, בריטניה ובכללן

 הדרכון את מכבדות אינן זרות שמדינות בכך טמון זאת זכות להשגת העיקרי המיכשול
מדי. רבה בקלות ניתן שהוא מפני הישראלי,
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ע, ^ ת לי פ ה ב ע ד  של הצעת־חוק בכנסת שולחננו על הונחה כלשהי, מוקדמת הו
מיידי. דיון לה ונקבע שורות, ארבע /

 להפגין אסור הקיים, החוק לפי מרחיקת־לכת. הצעה שזוהי תפסנו מעטות שניות תוך
 12ב־ כי לכך, מומחים אנחנו לבניין. מסביב מטרים 150 של בראדיוס שהיא ברחבת־הכנסת,

 חוק־לשון־הרע, נגד אחת הרחבה: בקצה הכנסת, מול הפגנות שתי קיימנו האחרונים החודשים
הצעות־לסדר־היום. להגיש זכותנו את המגביל הכנסת, בתקנון שינוי אותו נגד ואחת

 תוכל נשיאות־הכנסת כי הכנסת, של החדש למישכן המעבר לרגל קבעה, החדשה ההצעה
 שלנו מובן החדש. לבניין מסביב לרחבת־הכנסת, חדשות מידות ועדת־הכנסת, באישור לקבוע,

 בהתאם למעשה, יוכלו, אלה מוסדות שני בוועדת־הכנסת. ולא בנשיאות לא ייצוג שום אין
הכנסת. מן שהוא מרחק בכל הפגנות לאסור החדשה, להצעת־החוק

 את הובלנו לדיון. שנרשמו הראשונים היינו ולכן זו, בהצעה טמון מה מייד הבינונו
ההתקפה:
רי רי אי בנ נכבדה. כנסת היושיבת־ראש, כבוד :א

 בהצעת־ החדש למישכן המעבר שמחת על להעיב שבאים כך על הלב מעומק מצטער אני
הזה. בבית לו מתנגדים שאנו מה לכל פסולה דוגמה שהיא חוק

 שוס ללא בלתי־מוגבלות, סמכויות ודורשים באים כשהם ממשלה לשרי מתנגדים אנו
בדיוק. הדבר אותו את לעצמה ותובעת הכנסת נשיאות באה והנה אובייקטיביים. קריטריונים

 שר־האוצר ייאמר: בה הצעת־חוק לנו ומגיש שר־האוצר בא היה אילו אומרים היינו: מה
 הצעת־ שאומרת מה בערך, זהו, והרי יוצאו? הם מה ועל המיסיס, יהיו מה בעצמו יקבע
אזניה. חבר־הכנסת לנו שהביא החוק

 היא רחבת־הכנסת הכנסת. לפני ההפגנה זכנת — אזרח כל של לזכות־היסוד נוגע הדבר
 לנקוט אם — יהיה אפשר זו, הצעת־חוק לפי עכשיו, להפגין. אסור ובה גדולה, די כיום
 עריכת לאסור זו ובצורה רחבת־הכנסת, כעל ירושלים כל על להכריז — הגזמה של לשון

כולה. בירושלים הפגנות
 החדש. למישכן עוברת שהיא לכנסת הפתעה זו אין שבדבר. הדחיפות את מבין אינני

 שבוע הזאת, הדחיפות פתאום, לפתע מדוע, שנים. מזה כך על שמוענת לאוזנינו גונבו
 היה אפשר שנה? לפני עליו הדעת את לתת היה שאפשר דבר לגבי המושב, תום לפני

 מפה עם לכנסת ולבוא זה, חוק למטרת הרצויה הרחבה מהי לקבוע בשטח, סיור לערוך
המוצעת. הרחבה של מדוייקת

 הכנסת נשיאות היתה צריכה לפחות — נעשה לא הוא ולצערי — נעשה לא זח דבר אם
 ההגדרה את לבטל שבדבר, הדחיפות ולאור שהיתה ההזנחה לאור לכנסת, ולהציע לבוא

 תקופה תוך הכנסת אל לבוא עצמה את ולחייב בלבד, חודשים ארבעה או לשלושה הקיימת
 בהצעה הכנסת אל לבוא אבל להבינו. היה ניתן ענד זה דבר מנגדרת. הצעה כשבידיה זו

יתכן. לא זה — לזכות־ההפגנה מהותית ערובה ולבטל זמן, של הבטחה בה אין שאפילו
 בית־ היא אין פוליטי. מוסד היא הכנסת שנשיאות העובדה מן להתעלס אי־אפשר גם

 — בצדק — המורכב מובהק, פוליטי מוסד היא פוליטיים. לשיקולים מעל העומד משפט,
 אי־אפשר כזה למוסד שבו. הרוב של האינטרסים לפי דברים הקובע מוסד הסיעות, גודל לפי

להפגין. אסור שבה הכנסת, רחבת תהא מה הכנסת בשם לקבנע בלעדית, סמכות־הכרעה לתת
 כי נידמה היה אחד. זולת אחרינו, שבאו הנואמים כל זה, אחרי בזה הצטרפו, זו להצעה

 ההצעה איש. 36 אלא באולם נכחו לא המכריע ברגע אך — ההצעה את להפיל בידינו יעלה
שתיפול. כדי דעתו, את ישנה אחד שח״כ בכך היה די .17 נגד 19 של זעיר ברוב אושרה
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ע ב ץ בו ש  בין השונים: לשרים שהופנו שלנו, שאילתות של ארוכה שורה נענתה ה
השאר: ^

אס־די •  ישראל כאילו חשוב, אמריקאי בשבועון שנתפרסמה הידיעה נכונה האם ו אל״
 מדוקדקת, חקירה השר: תשובת אל־אס־דיי הסם בייצור בעולם הרביעי במקום עומדת

 יהודי שכימאי מפני כנראה, נולדה, היא נכונה. אינה הידיעה כי העלתה השאילתות, בעיקבות
 ממוסדות־ הסם את שקיבל טען באל־אס־די, שסחרה כנופייה כחבר שנתפס בארצות־הברית,

ישראליים. מדע
ת • ו אי ש ל מ ״ חו  המיוצר הסוג מן מחו״ל, משאיות שונים קיבוצים קיבלו איך ל מ
 התוצרת בתום־לב. מתנה זו היתד, מיקרה בכל שר־החחבורה: תשובת ליילאנד? על־ידי בארץ

הארץ. לתנאי עתה ומתאימה השתפרה, הישראלית
ת • עו סי ם נ ת לי ב ש  להשכיר תוסיף שדן כדי להתערב סירב שר״התחבורה י ב

 שפעל תל־אביב עיריית בראש לנזוף סירב גם הוא לים. נסיעה לשם בשבתות אוטובוסים
אגד). חברת על־ידי רק הנסיעות מבוצעות (כיום הנסיעות. להפסקת

ל • ע פ " מי ו נ ד ה ״ פ חי  חיפה, במזרח מיטרדי־הריחות על ארוכות ענה השר : ב
לחיסולם. לפעול הבטיח שונים, ממקורות הבאים

ר • צי חף ע  קבעה כאשר צדקה לא בן־עיתו הדסה השופטת כי טען שר־המשטרה :י
 כי טען הוא נעליים. ללא יום 20 במשך שפיצר אביגדור העציר את החזיקה שהמשטרה

נעליים. לנעול סירב העציר
ת • קנ ס ת מ ד ע : ו ן ו מ לו  פעולה לנקוט שלנו, לשאילתה בתשובה סירב, השר ס

 הפגנת בפיזור בלתי־סביר בכוח סלומון, דו״ח לפי שהשתמשו, והשוטרים הקצינים נגד כלשהי
אדנאואר. ביקור בעת הסטודנטים

ת • מו רו ת לקרן ת מ י קי באמ נוקטים כי הכחיש כהנא, קלמן שר־החינוך, סגן : ה
התעו את להם מעכבים וכי הקיימת, לקרן תורמים שאינם תלמידים נגד משמעתיים צעים
 פעולה זכות המקנה המורים, ומועצת הקיימת הקרן לבין החינוך משרד בין הסכם קיים דות•
המורים.״ של ויכולתם כושרם ״כפי חינוכיות, בדרכים רק במוסדות־חינוך, הקרן־הקיימת למען

 מוכן סגן־השר כבוד ״האם הנוספת: לשאלתנו
 המורים לכל להבהיר כדי לבתי־הספר, חוזר להוציא
הת — הקיימת?״ לקרן לתרום חובה אין כי במדינה

מבהי לשאילתא שהתשובה חושב ״אני כר,נא: חמק
החוקי.״ .המצב את רה
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