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 אגנרי אורי ח״כ של נאומו להלן

הממשלה״ :יסוד ״חוק על בוויכוח
החדש. הכנסת במישכן המיוחד במושב

 נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד
ה של החדש במישכן זה ראשון בדיון להשתתף בבואי

 תילו על שיעמוד הזה: לבית איחולי את אוסיף כנסת,
 של הפרלמנטים ראשי את בדורנו עוד שיארח רבים, דורות

 ולשותפות־אמת לשוויון לשלום, מיבצר שישמש ארצות־ערב,
אזרחי־ישראל. כל של

 המעמד באמת זה היה אילו דברי־ברכה, מוסיף הייתי
 הוכח כבר הצער, למרבה אולם, לו. ציפה שהעם החגיגי

מזל. משנה אינו מקום שמשנה היום,
 גדול באולם כמיוחד הבולט הנוכחות, מיעוט

 הבניין על צל ומטיל הכנסת, בכבוד פוגע זה,
ל ראשונה יממה שעברה לפני עוד החדש

הפעלתו.
רטטשלה וט־יטז יש לאורחי, וכויות אין

מיש הישראלית לדמוקראטיה הקימונו היושב־ראש, כבוד
 לה להקים השכלנו לא עדיין כי נשכח אל אן אבן, של בן

חקוקים. עקרונות של מישכן
 היתה זה ביום לכנו את הממלאה הגאווה

 חנו• יום היה אילו שבעתיים ומוצדקת גדולה
 למדינת חוקה מתן יום גם הופך בת־הבנסת

 כאמת, היסטורי יום זה יום היה אז כי ישראל.
לדור. מדור שייזכר

למדי שלמה חוקה לחוקק וו בהתחייבות עמדנו לא ואם
 לפחות זו היסטורית ישיבה הקדשנו שלא חבל ישראל, נת

 21011x8 ■01 .211.1 ל־ האזרח, זכויות : יסוד חוק לחקיקת
עצמה. הכנסת ידי מעשה ישראלי,
 היום דנים אנו היושב־ראש, כבוד זאת, תחת
הממ כפעולת המטפלת ממשלתית, כהצעה

 לקראת צעד זה אין אף חוק־יסוד, זהו שלה.
 הצעת* דווקא להיפך, אמיתית. חוקה חקיקת

 חוקה חסרה במה עד שוב מוכיחה זו חוק
למדינה.

 זכאית שהממשלה החוק הצעת קובעת הראשון בסעיפה כי
 כללית הגדרה בפירוש. עליה נאסר שלא דבר כל לעשות
 כללי גם ולו חיובי מפורש, ציון במקום באה זו וסתמית
לסמכויותיה. הגבול ומהו לעשות לממשלה מותר מה ביותר,

 זכויותיה,אזרח את נוקשה חוקה מבטיחה בהן במדינות גם
 עצום חופש־פעולה לממשלה המקנה סעיף אין המשוריינות,

הממשלה. סמכויות תחום מהו בפירוש נאמר כזה.
 ארצות- של החוקה ומפואר, גדול מיסמן אותו למשל,

 ׳6X60111 1116^6 •ז^זסק כי כללי באורח אומר אמנם הברית,
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 סט־ את מפרט הוא מכן לאחר מיד אולם ,0£ ^0161־163
 של הקיצונית ההבטחה על נוסף במפורש, כויות־ר,ביצוע
האזרח. של חרויות־היסוד

ה חוקתי אקט אין חוקה, אין אצלנו, והנה,
 יש אך חרויות־האזרח, את והמשריין מפרט
 בל־ כמעט פמבויות־כיצוע עם מבצעת רשות

תי־מוגבלות.
? \זטפלגו\ז נזובירי אן גזעסי ניבזזרי

לפנינו. המונחת זו בהצעת־חוק היחיד הליקוי זה אין
 המשמעת לסעיפי כחריפות מתנגדים אנו

 כי מבטיחים הם כה. הכלולים הקואליציונית
על־פי גורליות הכרעות תוכרענה להבא גם

 על ולא המפלגות, הנהלות כין מקח־ומימכר
ניכחר־העם. של הריבוני מצפונו פי

 המוסד מהו לקבוע פעם צריכים היושב־ראש, כבוד בכלל,
 מזכירי של הפדרציה או בית־הניבחרים — במדינה הריבוני

המפלגות?
 ומלוכדת, יעילה ממשלה רוצים אם ואולי,

לממ כפופה שאינה וחזקה יעילה כנסת בצד
 מישטר כישראל להקים הציעו אדרבא, - שלה

 חקיקת לכך תיקדם אם כרכר. ונדון נשיאותי,*
 לחלוטין והמשריינת המבטיחה נוקשה, חוקה

 ניתן - הרשויות מיבנה ואת האדם זכויות את
פתוח. כמוה כך על דעתנו את

הממ סובלתו. הדעת אין — בהצעת־החוק הסודיות סעיף
 החופשית העיתונות ותפקיד הציבור, לביקורת כפופה שלה
הפירסומת. זרקור את אליה להפנות הוא

הסו במעטה עצמה את העוטפת ממשלה
 ספק - הצר הבטחוני לתחום מעבר - דיות

הציבור. לאמון היא זכאית אם
לסודיות זקוקה שהיא הסבורה בממשלה פגום משהו
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ת נו סוו ע
 הנוכחית; הממשלה לגבי סודי דבר שום אין בכלל, כזאת.
רוצה. היא מה יודעת היא אם הוא היחידי הסוד
 אין למשל, הליקויים. שאר על הדיבור את נרחיב לא

ממ לכינון מייד לגשת נשיא־ד,מדינה את המחייבת הוראה
 נאמר לא בחירות. ואחרי קודמתה, שהתפטרה אחרי שלה,

 אם הכנסת, את לפזר זכאי, שכן כל ולא חייב, הנשיא כי
ממשלה. להקים מסוגלת זו אין

 חוק שזה בטוחה אינה עצמה הממשלה כי נראה אכן,
 בחוק־יסוד חסר מדוע להסביר איך — אחרת שהרי טוב,

לשינויו?•• מיוחד רוב המחייב סעיף זה

לאונזי טראגזפ\־־נז\זןו\ז דרוש
 אל מופנה אינו ביקורתנו .עיקר היושב־ראש, כבוד אולם,

בה. שאין מה אל אלא החוק, בהצעת שיש מה

 שם בארצות־הברית, הנהוג זה הוא נשיאותי מישטר *
ו ישירות, בבחירות כראש־ממשלה) (המכהן הנשיא נבחר

 זקוקים והחוקים התקציב עיניו. כראות ממשלתו את מרכיב
סיעתית. משמעת בו שאין הפרלמנט, לאישור

 לשנותם שאין הקובעים סעיפים מקובלים בחוקי־יסוד **
שני־שלישים. כגון ומיוחס, גדול ברוב אלא

 מנהיגות המבטיח ממשלתי מיבנה בה אין
אמת. של

 ממש. של מנהיגות שאין מדאיגה הרגשה בארץ שוררת
עסו השרים ד,שיגרה. בכוח ליום, מיום מתנהלים העניינים

 בהתמק־ ,משרדיהם של שוטף בניהול הראש מעל עד קים
המפלגות. בין המייגעת חדת

 מנהיגות אבל מנהלים. מועצת למדינה יש
אין. - לאומית

ממש לגמרי, אחר מסוג ממשלה עומדת עיני־רוחנו לנגד
 עסוקים יהיו משריה חלק שרק כך מראש בנויה שתהיה לה

 קאבינם יעמוד במרכזה ואילו ומינהליים, שוטפים בעניינים
ניהול. מדאגות משוחררים יהיו שחבריו

 זה. צורך שיספק מיבנה בעיצוב רבה מחשבה השקענו
בחוק: לכלול נבקש אותה המעשית, הצעתנו וזו

 סגנים, ארבעה יכהנו ראש־הממשלה בצד
 קבינט עימו יחד יהוו אשר רבי־שרים, מעין

מצומצם.
 משרדים על מופקדים יהיו לא אלה םגני־ראש־ממשלה

מדי להתוויות מצומצם צוות יהיה מהם אחד לכל מינהליים.
הביצוע. על ולביקורת כולל לתיכנון ניות׳
 לשטח אחראי יהיה סגן־ראש־ממשלה כל

הפוע המינהליים השרים על וממונה מסויים,
אותם, תחייבנה הנחיותיו זה. בשטח לים

ןזדדןש\ז הנז^שלה טיבטז
למשל:

 יהיה מדיניים לעניינים סגן־ראש-הממשלה •
ושר־המרחב; שר־ד,בטחון משרד־החוץ, על ממונה

 יהיה כלכליים לעניינים סגן־ראש-הממשלה •
 ושר־המס־ ,שריו־,עבודה שר־החקלאות, שר־האוצר, על ממונה

 השיכון הפיתוח, ענייני יועברו למשרדו (אשר חר־ור,תעשייה
אלה); משרדים שלושה ביטול תוך והתיירות,

סוציאליים לעניינים סגן־ראש־הממשלה •
 ו־ שר־ד,בריאות שר־הביטוח־הלאומי־והסעד, על ממונה יהיה

שר־החינוך.
יהיר, פנימיים לעניינים סגףראש־הממשלה •

 שר־הנוער־ ,שר־ר,תחבורה,־והדואר שר־המשפטים, על אחראי
וה המשטרה ענייני ייכללו (שבמשרדו ושר־הפנים והספורט,

דתות).
 היינו לא כזאת, ממשלה קיימת היתה אילו
 שנקרא מה גיבוב של העגום כמחזה חוזים

חדשה". כלכלית ״תוכנית
רצי תוכנית״על לעבד מסוגל היה מעולה מקצועי צודת

ה את מתאם היה חזק רב־שר ומפורטת; מגובשת נית׳
 מפלגות עסקני של הממושכת ההתרוצצות תחת ביצוע׳

 היוצרים מקצועית, כלכלית הכשרה ללא ואידיאולוגים,
סותרים. ומעשים מנוגדות סיסמות של קוקטיילים

■מגיאט־^ט שלום .מזחזב, שלום
יותר, הרבה חמור עוד המצב והמרחבי המדיני בשטח

הציבור. בתודעת בולט פחות כי אם
 עקבותיה רבות שנים מזה נתגלו לא כאן

וארובת־טווח. שקולה חדשה, מחשבה של
הגדו בבעיות והמדיני המוסרי משקלנו מורגש לא לכן

 ויאט־נאם, בעיית למשל כמו העולם, את המסעירות לות
מדי מדינתנו, דווקא והרי כדור־הארץ. שלום על המאיימת

 וליזום קולה את להרים צריכה היתד, הנאצים, קורבנות נת
עולמית! פעולה

 היסטורי במעמד בהשמיעי, דברי את אסיים
 בעולם, שלום במרחב, שלום : הקריאה את זה,

כוויאט״נאם. שלום

 מספיק לא שפירא: יעקוב־שמשון ענה כך על כיוון. באותו הלך נשיאותי מישטר לגבי שלנו
 תרצה שהקואליציה ונניח לקואליציה, להצטרף ירצה שהוא נניח לזה. מסכים אבנרי שח״כ
כזה. שינוי לחולל כדי הדרושים הקולות לו אין — אותו לקבל
 דבר נשנה לא קולות בלי הקולות. יהיו שבעתיד לדאוג יש המסקנה: כמובן. נכון, זה

במדינה.
שעטנז שמלו ןבניי

 לא בכוונה כי כשלעצמו. החדש הבניין מן התרשמתי איך לספר המקום כאן ולי
 יפה (שהיה החנוכה בטכס פעולתו, בעת לראשונה לראותו רציתי כן. לפני בו ביקרתי

הכנסת. ישיבת ובעת מאוד)
ועדי״״ על־ידי שתוכנן סוס גמל? זה ,.מה הישנה: ההלצה את מזכיר שהוא נאמר כבר

 דברים גמור. שעטנז שזהו הוא המישכן של העיקרי הרושם כי קולע. תיאור זהו ואכן,
 מגיע שאינו שונים, סיגנונות של בליל נוצר לגמרי. חסרי־טעם בדברים מעורבבים נהדרים
אמיתית. למזיגה

 אם להתווכח היה אפשר ומגובשת. ברורה היתד, קלרוזין האדריכל של היסודית התפיסה
רוצה. הוא מה ידע קלרווין אך במישטרי־קדם. כמו מונומנטלי, להיות הכנסת בניין צריך

 ומובהק. ברור סיגנון בעל שהוא לדעת נוכחים מרחוק, הבניין את כשרואים — ואכן
לנוף. מתאים גבעתו, על יפה יושב הוא פרופורציונלי. יופי יש הכללית בצורתו

 החליטה הביקורת, מן שהתרשמה הוועדה, כי זה. חיובי רושם נעלם כשמתקרבים, רק
 מבחינה יפה זה אולי אדומה. ירושלמית באבן קלרווין של עמודיו בין הרווח את למלא

וסות המונומנטליות, את שוברות האבנים מזוויע. זה צורתית מבחינה אך — אידיאולוגית
לאסם. הפך המיקדש המקורית. התוכנית מהות את לגמרי רות

 הוורודה. החזית על מחריד, כחול בצבע המדינה, סמל את מישהו תלה החנוכה (בטכס
ורודה!) שימלה על כזה בצבע סיכה תולה היתד, לא עוזרת־בית שום

 מעין מעליהן ובנה הרושם, את לשבור דאג מישהו אך חגיגיות. דלתות־ארד יש בחזית
 אמר לוז שקדיש (מספרים סופית החזית את והורס הדלתות את מגמד זה בטון. של אפיריון
בטעות?״) הזה הגגון את לפוצץ תוכל ״אולי הטכס: למנהל

 מארק של יצירותיו את מתעב שאני אגיד אם באגדה הקטן הילד כמו שאהיה חוששני
 אבל גרוע. בטעם יהודי, שמאלץ שזה חושב אני הכבוד, כל עם הכניסה. באולם שאגאל,

טעם. של עניין כמובן, זהו,
 בצבע מרוהט כולו שהאולם מפני מדוע? המליאה. אולם את לראשונה כשראיתי נדהמתי

 המלאכותיים החניכיים צבע את לו מזכיר שזה אמר (מישהו ורוד־כתום. מעין מזעזע, מתקתק
והח ישראל חוקי להתקבל צריכים בו אולם של ולחדר זה לצבע מה רופא־שיניים.) אצל

ומתת? חיים של לטות
לעולם. ישעמם לא הוא מאוד. בעיני חן מוצא הנואם, דוכן מאחורי קרוואן, דני של הקיר

להבליטם. תחת והנואם, היו״ר את ולהעלים לגמד עלול כוחו שדתקא חוששני אך
 למהות זרה היא תיאטרון. של או קולנוע, של היא ד,תיקרה הזה, המאסיבי הקיר לעומת

 מורכבת התאורה פרלמנט. של באולם מקומן יכרנו לא ממנה התלויות הגיליוטינות המקום.
בית־מלון. של בלובי כמו בתיקרה, בחורים התקועות רבות מנורות

 להגדיל יהיה שאפשר כדי בכתנה שהושארו מאוד, רחבים מעברים בו יש גדול. אולם זהו
 היציע יהיה ואם הכנסת, חברי כל נוכחים יהיו אם הכנסת. חברי מיספר את מצוא לעת

 ממחצית פחות נוכחים יהיו אם אך ורצינית. קשובה מתוחה, אווירה בו תיתכן קהל, גדוש
 לא פשוט כי נורא. שיעמום של אתירה זה באולם למנוע יהיה אי־אפשר הבית, חברי

 תהיה במקומה הקודם. הקטן באולם לעיתים, שהשתררה, אינטימיות אותה בו תיתכן
ריקה. קליפה של — חוסר־רצינות חוסר־חשיבות, של אווירה

 מאוד המפואר הגדול, הבניין קיים זה לאולם מסביב
 חדרי־הקבלה ,אולמי־ר,ישיבות החדרים, מאות בעל בחלקו

 זה כי חוששני בכנסת, שינוי יחול לא אם המהודרים.
 שיעבוד בניין־ענק — פרלמנט של לקאריקטורה יהפוך

 בבטחון לומר עכשיו מוכן אני כך והשינוי, ריק. על
מבפנים. יבוא לא הראשון, היום נסיון אחרי מוחלט,


