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להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי
בדיון שהתקיים על משרד העבודה.

־■:׳

גבירתי היושבת־ראש ,כנסת נכבדה,
יורשה לי ,בראשית דברי ,לברך את נשיא המדינה,
שמסר היום את הצהרת־האמונים שלו בכנסת.
ידוע שאני לא בחרתי בו ,אולם כשאמר היום מה שאמר...
א ב ר ה ם בי ט ו ן )מע״י( :היתח הצבעה ח שאית.

אורי אבנרי:

הכרז תי על כך

ש ש מתי פתק

| | לבן ,והדבר פורסם.

אולם אין כל ספק שבדברים המרגשים שהשמיע היום
בבית זה הוא ביטא את דעת רוב־רובו של העם הזה,
ובייחוד באומרו :
*  . . .ש ש ת ימי הגבור ה והי שועה ,על נם הדיפת קלגסי
מתנפלים ואיחוד ירו שלים הבירה ,ו שינוי פני הארץ ,חדרו
עמוק ל תון הווייתנו ההיסטורית .ועלינו שומה לע שו ת הכל
לבל יסולף ערכו ולא יועם זיוו . . .
״ ה ש ם ג בו לן שלום׳ הו שר לנו ב שחר תולדותינו .אל ניעף
ואל נרפה מ שאיפתנו זאת ,שהיא אם כל ברכה ,לנו ול־
שכנינו כאחד.״

אני מברך אותו על דבריו אלה.
ומכאן אני רוצה לעבור במישרין לדבריו ,למעשיו ול
מחדליו של שר־העבודה.

חיל-השלום של הישראלי היפה
בשנה הזאת ,מאז המלחמה ,עמד בפני שר־העבודה אתגר
עצום בשטחים המוחזקים .אני שואל :באיזו מידה הוא
נענה לאתגר הזה?

הנשיא קנדי המנוח תרם לעולם את הרעיון
הגדול של ״חיל-השלום" .למחרת מלחמת־
ששת־הימים הצענו להקים מיד חיל־שלום יש
ראלי לפעולה בשטחים ,חיל-שלום שיצור בע
בודה יום־יומית ברית־אחים בשטחים אלה.
איזה תפקיד גדול יותר יכול היה להיות לשר־העבודה?
חיל־השלום יכול היה להתחיל בעבודה מעשית ביישוב

■נאל

בחברון
הפליטים .אילו עמדו היום שניים ,שלושה ,ארבעה ישובים
חדשים של פליטים בשטחים המוחזקים — כי אז היה
המצב שונה לגמרי !
הוא יכול היה להניח בשטחים המוחזקים לפחות תשתית
הוא יכול היה
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להתחיל שם בהנהגת ביטוח לאומי כולל .הוא יכול היה
לפחות לתת שכר שווה לעובדי מע״ץ בשטחים המוחזקים.
כולנו יודעים שיש אפליה כלפי עובדי מע״ץ בגדה ,ואפליה
גרועה שבעתיים לגבי עובדי מע״ץ ברצועת עזה ,מתוך מג
מה ברורה ,להביא לסילוק האוכלוסייה מהרצועה.

מאה מיפעלים ומעשים ,אפילו קטנים ,של
חיל־שלום כזה ,יכולים היו להטביע חותם כל־
יימחה בשטחים המוחזקים ,את חותמו של
הישראלי היפה.
יהיה עתיד השטחים אשר יהיה — אם תקום בהם
מדינה פלסטינית כפי שאנחנו מציעים; אם יוחזרו השט
חים ,כפי שלמעשה החליטה הממשלה אתמול ; או אפילו
אם יבוצע בהם סיפוח כפי שרוצים אחדים בבית הזה —
כך או כך ,חותם זה היד ,נשאר טבוע בשטחים האלה,
והיה יוצר אווירה ואקלים לשלום בעתיד.

חיל-שלום לעומת חיל-מלחמה
תחת זאת — מה נעשה?

כבוד היושבת־ראש ,במקום חיל־שלום קם
למעשה חיל-מלחמה ,אותו חיל־מתנחלים.
שר־העבודה הלך לחברון ואמר מה שאמר ,והבטיח
ל״מתנחלים -האלה עבודות יזומות ובלתי־יזומות.

חברון הערבית  -כפי שצויירה בידי תייר לפני  120שנה
אני שואל :על סמל מה? על סמן* אתה
חוק? על סמל אילו תקנות?
אנשים אלד ,אינם רשומים בלשכת־העבודה של חברון.
עבודות יזומות ניתנות באמצעות לשכות־העבודה .על סמך
מה הבטיח השר עבודות יזומות להתנחלות בלתי־יזומר,
זו? על סמך איזו החלטה של הממשלה הוא פעל?
אני קורא את דבריו של שר־הביטחון ,האחראי לשט
חים האלה .דברים נוגדים לחלוטין את מעשיו והצהרותיו
של שר־העבודה .כה אמר שר־הביטחון :
״י תכן שאילו היו באים לראש עיריית ח ב רון — אל־ג׳עברי
— ואוסרים לו שיש יהודים הרוצים להתיי שב ב ח ב רון,
אינני ב טו ח שלא היה אומר  :בו או גברר אין ומה .מה
אתם רוצים? שכונה נפרדת? ב תו ך העיר? רק לצורכי ד תן
או גם ל מטרו ת חילוניו ת ?
״אבל או תו ראש עיריית ח ב רון ,י תכן שהיה או מ ר ושואל
עוד מ שהו :האם אתם רוצים לחיות אי תנו ,או אתם רוצים
מה שנקרא — ,לגאול את חב רון,׳ ו ל״ ה ד אותה? כלומר,
לסלק או תנו ולחיו ת ב מ קו מנו?״

אני שואל :אם מדיניות הממשלה מתבטאת
בגישה זו של שר־הביטחון ,האחראי מטעם
הממשלה לשטחים המוחזקים  -לפי איזו סמ
כות ,ובאיזו זכות ,פועל שר-העכודה פעולה
הפוכה ,המחבלת במדיניות הזאת?
אגב ,אומרים לי שהעובדים היזומים האלה של שר־הע־
בודה לא כל־כך נלהבו לעבודות יזומות .אין הם יוצאים
בהמוניהם לעבוד.

הם לא באו לחברון לעבוד.
הם באו לחרחר ריב ,לפעול למען סיפוח השטחים ,לה
רוס את רעיון היישות הפלסטינית ,לדחוף את אוכלוסיית
חברון לידי חוסיין או לידי אל־פתח ,לחבל במשא־ומתן
שיתקיים לפי החלטת ממשלת־ישראל מאתמול .על אותו
משא־ומתן לנסיגה מהשטחים תמורת השלום ,החליטה את
מול הממשלה כאשר ״רשמה לפניה״ את הדין־וחשבון של
שר־החוץ ,הכולל את הצהרת השגריר תקוע כי ישראל
מקבלת את החלטת מועצת־הביטחון.
אברהם טיאר )המרכז החופשי( :אפילו לא
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ת מור ת שלום.
אורי אבנרי :מ שא־ומ תן ב מיסגר ת תוכנית־
השלום שנקבעה על־ידי מועצת ה בי ט חון ,שאני אי 
נני מחסידיה .אני בעד הקמת מדינה פלסטינית,
ואני חוז ר ואו מר . . .
היו״ר רות הקטין  :חבר־הכנסת אורי אבנרי,
הדיון הוא על מי שרד־העבודה.
שמואל תמיר )המרכז החופשי( :אין עבודה
בלי ביט חון.
אורי אבנרי  :אס לענו ת על קריאת־הביניים
הזאת ,אני רוצה לומר :אני מא מין א מונ ה שלימה
שאם לא תקום מדינה פלסטינית ,שבאמצעותה נש 
מור על שלמות הארץ — הרי שלמות הארץ לא
תישמר ,וה שטחים יו חז רו לסי שטרים ב מדינו ת ה
שכנות ,ואפילו על אפם ועל ח מ תם של תו שבי ה־

קרובים לחיי יום־יום .למשל :על חיי־הלילה של תל־אביב ,מרכז התיירות של הארץ.

שאילתה  :ב אזו ר תל־אביב מאלצת המ שטרה את בעלי ה מסעדות לסגור את
מסעדותיהם ב שע ה אחת בלילה ,ואת בעלי מועדוני־הלילה ,כולל הדיסקוטקים,
לסגור את מועדוני ה ס ב שעה שתיים בלילה .חלק מ מסעדו ת ו מ מו עדוני ם אלה הפכו
ל מרכזייבידור לתיירים ,החפצים בבידור לילי מד ל שעות־הלילה המאוחרות.
הנני מבקש לדעת :האס פגעה פעולת המ שטרה בתיירות?
תשובת שר״התיירות קול  :מבחינ ת טובתה של התיירו ת ,ולנוחיו ת ם של
אזרחינו מחוץ־לארץ ,אני בדיעה כי יש לאפשר ל מסעדות ול מקו מו ת־בידור
מתאימים להישאר פ תו חי ם גס לאחר ה שעו ת שנקבעו בחוקי ם הקיימים .ב עי ק בו ת
ז ע תי ז ו אף פניתי ל שר־הפנים ו ביק ש תיו לעיין באפ שרו ת תיקון־ ה חוק ,כי הוא
יכול לעזור ב או פן עקיף.
אורי אבנרי) :שאלד ,נוספ ת( :לאור התקדימים ,המאפ שרים לס שרד־הפנים
לבטל חוקי־עזר ״בלתי־סבירים,״ האם מו כן השר להציע ל שר־הפנים לע שות זאת?
השר קול  :כבר אסרתי שפניתי לשר־הפנים והע מד תי לפניו בעיי ה זו .ב ש בו ע
שעבר עברתי בעצ מי ב ר חוב דיזננו ף ,כדי לראות אי ן נראה רחוב שבו מטיילים
תיירים רבים .יש בר חוב זח מסעדות חלביו ת ואחרות ,שתיירים מבקרים ב חן,

^ן שנוחים עצמם ,שמדינת־י שראל אינה מכירה בהם,
 1שמדינת־ישראל מוכנה לנהל מ שא־ומ תן על ראשם
ן | בלי לשאול את דעתם.

אחרי חברון  -שכם ? !
בפעולתו זו עוזר השר אלון לקומץ אנשים
להכתיב לאומה כולה מדיניות שלא נתקבלה
על דעת הרום ,שלדעתי נוגדת את רצון הרוב
ואת אינטרס הכלל.
והרי קבוצה זו רוצה להמשיך במעשים אלה גם מחוץ
לחברון .קראנו היום בעיתונים שרוצים לעשות אותו דבר
בשכם ,שבה לא היה מעולם יישוב יהודי .שר־העבודה
יוכל מחר לבוא לשכם ולהבטיח עבודות יזומות.
אני מקווה ששר־ה,עבודה יענה בדברי תשובתו על הדב
רים האלה .אני מצטער שהוא איננו כאן היום) .עם כל
הכבוד ,גבירתי היושבת־ראש ,אינני יכול לקבל את הסיבה
שנמסרה כאן בשמו .אין התחייבות יותר חשובה לשר
מאשר להיות נוכח בכנסת שעה שמדובר על משרדו־שלו(.
בכל זאת אני מקוזה שעוזריו יקראו את הפרוטוקול,
ושר,שר יתייחס להערות אלה ויאמר לנו:
לפי איזו מדיניות הוא פעל?
לפי אילו תקנות חילק עבודות יזומות ל״מתנחלים״?

והאם הוא מתכוון להמשיך כנוהג זה גם
כמקומות אחרים בשטחים המוחזקים?
אולי אזכיר כאן עוד פסוק מדברי נשיא־ר,מדינה הבוקר:
״צפויים לנו ודאי חילוקי־דעות נוקבים ב שאלות גורל.
נתווכח עלי הן ב מלוא חו מר־ הדין ובכל חופ ש־וזדיון ,מבלי
לפסול למפרע איש דעת חברו .נלבן את העניינים לגופם
ונכריע בעוז־ רו ח ובכנות־הנפ ש ובבהירות־ של־ שיקול ,אבל
נכריע כעם מבוגר המחליט דבריו ב ת ון מו סדו תיו החוקיים.״

מה שקורה כחברון הוא בדיוק ההיפך מזה.
שום מוסד מוסמך לא החליט על בך; שום
החלטה לא נתקבלה על-ידי נבחרי העם .קבו
צה קטנה מעמידה את נכחרי־העם ,את ה
כנסת ,את הממשלה ,בפני עובדות מוגמרות,
העלולות לקבוע את גורל כולנו.

האם זאת ממשלה ,זאת?
והממשלה ,לא זו בלבד שאינה מתקוממת נגד המעשים
האלה ,שאינה פועלת נגדם ואינה נוהגת כפי שממשלה
ריבונית נבחרת ח י י ב ת לפעול ,כלומר :להעלות את ה
חברים היקרים האלה על משאיות ולהחזירם כלעומת ש
באו — אחרי שרימו את צה״ל ושיקרו למושל הצבאי,
כשהבטיחו לו להסתלק אחרי  24שעות ,שיקרו ביודעין.

ממשלה שאינה נוהגת כך ,ממשלה הנוהגת
לפי העקרון חצי-קפה וחצי־תה ,חצי־עבודה־
יזומה וחצי־לא־עבודה־יזומה ,חצי תמיכה ל■
״מתנחלים״ וחצי התנגדות ,חצי-סילוק ממלוף
פארק וחצי-שיבון־ככניין־הממשל-הצכאי- ,
ממשלה כזאת ספק אם יכולה להיקרא ממשלה.

| | אך שמעתי גם תלונו ת על כ ן שבשעה מסויי מ ת באים ו מוציאים אותם ,דבר שאינו
| | מקובל בערים א חרות שבהן מבקרים תיירים רבים .ובתל־אביב מבקרים עכ שיו
| | תיירים רבים .פני תי לשר־הפנים ב עניין זה.

שר התיירות לא דיבר ,כנראה ,עם שר־המשטרה .כי בתשובה לשאילתות אחרות אישר
שר־המישטרה ,כי לאחרונה פועלת המישטרה במרץ מחודש לסגירת המועדונים ,בגלל
הרעש שעושים היוצאים מהם בשעות מאוחרות .לדיסקוטק של מאנדי נתנה המישטרה,
לדברי השר ,רשיון רק עד חצות.
אורי אכנרי )שאלה נוספת( :האם לא סביר יותר לחייב מ קו מו ת אלה ל החזיק
שומר ב שכר ,שידאג לשקט של היוצאים ,ב מ קו ם לסגור את ה מ קו מו ת עצמם7
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שר־המישטרה ששון :זה עניינה של 11/
לבית־העסק.

הגשנו שאילתות חדשות על קריעת דגל המדינה
בבני־ברק ,קבלת החלטות מועצת־הביטחון ושליחות
חשמל,
יארינג ,מינוי יעקוב חושי למנכ״ל ח בר ת הח שמל,
.־ג־נבה.
אימון מתנחלי חברון בנשק צד,״ל ,תחולת אמנת־ג
על השטחים המוחזקים ,ועוד.
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