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ונפלאות
הח בגלל נאמתי, שלא האחד הנאום

 חיק־המר על הוויכוח את להחרים לטתנו
 אליו שהגענו השיא את קילקל לא שבים,

שע הדוכן על עליתי שעבר. בשבוע  ת
 רק לא תקדים לו שאין שיא — פעמים

 שש תולדות בכל אלא סיעתנו, בפעולת
הנאומים: ואלה כה. עד הכנסות

 חטיפודהנד פרשת על דיברנו •
מיס־ (ראה ממושכת סערה ועוררנו טוס,
 שוב מוכיחות זה נאום על התגובות גרת).

 מחשבות בכנסת להשמיע קשה כמה עד
ב הסתפקו הנואמים שאר כל לטווח־ארון.

אלג׳יריה. של שיגרתי גינוי
ה על שוב עליתי דיון אותו בסוף •
הצעת־הסי• על ויתרנו כי להודיע כדי דוכן
 להצעת־הסיכום הצטרפנו וכי שלנו, בום
 אחדות את להפגין כדי סיעות־הרוב, של

 רק״ח (רק המטוס. לשיחרור במאמץ ישראל
נפרדות.) הצעות הגישו ומ״ח
הפאשיסטים? הם מי •

 נאומנו בעיקבות התעוררה אחרת סערה
 מס־המפלגות חוק נגד ח״כים) 13 (בפני
 שאנו טען ברעם משה ח״כ הנדון). (ראה

 מישטר־ את שהתקפתי מפני פאשיסטים,
קריאות־בי־ בשורת לו, (עניתי המפלגות.

השתלט־ למיפלגות מתנגדים אנו כי ניים,
בפי תומכיב אך הקיים, המימסד של ניות
 השר חופשיות.) מיפלגות של במישטר רוש
 .הבוסים נגד דברי על הגיב אלמוגי יוסף

 מיפ־ בום עצמי שאני בטענה המיפלגתיים״
 כי בקריאום־ביניים, שוב לו, (השבתי לגתי.

 אין חדש כוח — הזה העולם לתנועת
 מנגנון אין כלכליים, מיפעלים אין תקציב,

״בוסים״.) בה אין וממילא —
 וכל גח״ל מפ״ם, הצביעו חוק אותו בעד
 ל־ שהבטיחו רס״י, אנשי כולל מע״י, חלקי

 ה־ מן ושיחרור תמורה בשעתו בוחריהם
 דיברו ל״ע אנשי למנגנוני־מיפלגות. שיעבוד

 לפני דקה האולם את נטשו אך החוק, נגד
ההצ נעדרו. הדתיים גם ההצבעה. עריכת
נגד. 6 החוק, בעד 8 בעה:
הפז♦ מותר לממשלה +

מה העקרונית הסתייגותנו את נימקנו
 ה״ :יסוד ״חוק בהצעת הקובע סעיף

 מותר לממשלה כי נאמר בו ממשלה״,
 על בחוק הוטלה שלא פעולה כל לעשות
 לממשלה כי לקבוע תבענו אחרת. רשות
 בפירוש עליה שהוטל מה רק לעשות מותר
בחוק.

אמרתי: נאום אותו בהתחלת
 זחו כי ואסר הקדים הוועדה יושב־ראש

 להביע רוצה אני כן, אם לדורות״. ״חוק
 לקבל בבואה שהכנסת, כך על פליאתי את

 נראית שהיא כפי נראית לדורות״, חוק
 היה אפשר לקוות, היה אפשר זה. ברגע

לדו ״חוק בקבלה הפחות שלכל לדרוש,
 שחברי־ ,מלאים ספסלי־הכנסת יהיו רות״

המס של לנאומי־ההנמקה יקשיבו' הכנסת
ששמ אחר שיצביעו, כפי ויצביעו, תייגים

הנימוקים. את בעצמם עו
 20מ־ פחות במליאה נכחו רגע באותו

 גם קמה הדברים, את כשאמרתי חברים.
 באו ההצבעה בהיערך ויצאה. מאיר גולדה

 שרף זאב והשר המימון, מן החברים כל
 כשידיו לאולם, בהיכנסו כללי צחוק עורר

 לדעת היה שיכול מבלי בהצבעה, מורמות
 שלנו שההסתייגות מובן מצביעים. מה על

 המ״ח גח״ל, כשרק הרוב, על־ידי נידחתה
בעדה. מצביעים והקומוניסטים

זקן♦ צמח ?תיקים <
וד חוק״האזרחות מתיקון הסתיימו

 האזרחות את אדם יקבל להבא כי רשנו
לארץ, שבא אחרי שנה חצי רק הישראלית

 בארץ, חצי־השנה במשך שהה אם רק וזאת ׳
 האזרחות את חצי־השנה בתום ביקש ואם

 האזרחות את יהודי כל מקבל כיום בכתב.
 מלא והעולם ארצה, הגיעו ביום אוטומאטית

דר לקחו ימים, לכמה לארץ שבאו יהודים
בארץ. עוד נראו לא ומאז — ישראלי כון

נידחתה. שההסתייגות מובן
 לסד ההוצאה לחוק בתיקון תמכתי

 לחו־ ישר וצ־ק שטר להגיש שיאפשר על,
תחי להגיש צורך שיהיה מבלי צאה־לפועל,

 שלושה רק פסק־דין. ולקבל מישפט לה
 שנערך זה, בוויכוח דיברו אחרים ח״כים
המיש־ הפרטים ניתוח ואחרי בלילה, מאוחר
— 12——

 חבר־הכנסת השבוע: קרה כזה נס בכנסת. ואפילו בימינו, ניסים קורים עוד — כן ן, ך* *
חדש. כוח — הזה העולם סיעת בשם הודעה קרא מאגודת־ישראל גרום יעקב שלמה ^

העליונה? ההשגחה של הישירה ההתערבות ללא לקרות, כזה דבר היה יכול איך
כך: קרה זה

העצומים, המימדים בעל חוק־המושבים, את לפתע להעביר המזימה על לנו נודע כאשר
 ליו״ר מיכתב שיגרנו ובוער, בהול עניין זה כאילו מושב־הכנסת, של האחרונים בימים
 העביר היו״ר בדיון. נשתתף לא — כן לא שאם איימנו הדיון. דחיית את ודרשנו הכנסת

לדחות. סירבה הממשלה תוכנו. עם אילמת הסכמה מתוך לממשלה, המיכתב את
 במע״י עמדות־מפתח להם שיש תנועת־המושבים, עסקני של שקבוצת־הלחץ מפני מדוע?

 המפלגה מייד. — החוק את להעביר תבעו ובכנסת,
 הגדול המכבש את להפעיל והחליטה הדרישה את קיבלה

הכנסת. סיעות רוב לרצון בניגוד —
 הסיעות שבע נציגי כך? על להגיב צריכים היינו איך

פא״י, אגו״י, ל״ע, מפד״ל, (גח״ל, המיכתב על שחתמו
 את להגשים פה־אחד החלטנו התכנסו. ואנחנו) מ״ח

 יודיע אחד שח״כ אחרי הדיון, את ולהחרים איומנו,
נימוקיה. ועל זו החלטתנו על כולנו, בשם הדוכן, מעל

 הח״כ אוטומאטית. נפתרה זו בעייה חבר־כנסת? איזה
 דובר בתור הדיון, פתיחת עם לדוכן שנקרא הראשון

 חיברנו גרוס. היה ביותר, הגדולה סיעת־האופוזיציה
 כי הודיע כאשר אותה. קרא וגרוס ההודעה, את יחד
חדש, כוח — הזה העולם סיעת בשם גם מדבר הוא

 הופעת־הבכורה על בעוקצנות, קרגמן, ישראל אוחו בירך
סיעתנו. בשם שלו

 דיון במשך נעדרה סיעתנו — השני הנס קרה לאחר־מכן מייד הראשון. הנס היה זה
 והתלוצץ: הררי, יזהר אלי ניגש כאשר קפה, ושתיתי למיזנון הלכתי מאולם־המליאה. שלם

 מפגין. אתה הסוף, עד מההתחלה המליאה, ישיבות בכל יושב כשאתה מפגין. תמיד ״אתה
מפגין.״ כן גם אתה במיזנון, יושב כשאחד, ועכשיו,
 את להגשים שהחלטתי כשראה בכנסת, ישיבתי של הראשון בשבוע לי, אמר הררי (אגב,
 מוכן אני מעמד! תחזיק זמן כמה ״נראה המליאה: ישיבות בכל נוכח ולהיות הבטחתי
 בינתיים כי איתו, התערבתי שלא חבל חודשים.״ מארבעה יותר יקח לא שזה להתערב

חודשים.) 36 עברו
 צריכים היינו כי וטען שלנו, פעולת־ההחרמה על ראשי במאמר התמרמר אחד עיתון

 נאיביות. של שיא שזהו לי נדמה תומכי־החוק. את לשכנע כדי ולדבר, בדיון להשתתף
 — בכנסת הצבעה משנים נאומים איך אחת פעם רק ראיתי בכנסת שנותי שלוש בכל

 מע״י עם וגמור מנוי כשהיה זה, בעניין כי להאמין בביאפרה. רצח־העם בעניין נאומינו
תמימות. באמת דרושה לזה — משהו לשנות נאומים יוכלו גם, בכוח התנגדות כל לדרום

 47 המייצגות סיעות שבע מצד פעולת־ההחרמה, ואילו דבר. משנים היו לא הנאומים
 התנגדותנו את חותכת בצורה והפגינה יום באותו האווירה כל את שינתה חברי־כנסת,

לאישור. הובאה בה ולצורה זו, להצעת־חוק הקיצונית
 בה לעיתונות, הודעה יום באותו מסרנו עומדים, אנחנו היכן ספק כל להשאיר לא כדי

כלהלן: סיעתנו, עמדת את פירטנו
| ר להנהגת חוקית גושפנקה לתת בא חוק־המושבים | ט ש די מי א ד או  ברחבי פי

 יסי- של הפיאודאלי הריבון במקום באה תנועת־המושבים המושבית. ההתיישבות
ם מחבר־המושב נשללות הפיאודאלי, במישטר כמו הביניים. ד א ה תי ו י ו כ ״ ז סו הי

ת , ו ר, די ת ו  הזכות רכושו, את להוריש הזכות ולפרי־עמלו, לרכושו הזכות כגון כי
לחופש־המצפון. זכותו סידרי־חייו, את בעצמו לקבוע

 של לשרירותס הכפוף לצמית, חבר־הסושב הופך זה, בחוק הנקבע במישטר
ם פי ם כו תיי ג ל פ מי ם־ ציי ר אלמוניים. מנגנונים ושל א

 הזכות — במדינה אזרח לכל המובטחת הזכות רבה במידה נשללת מחבר־המושב
ט על־ידי להישפט פ ש מי ה ״ תי ה, של כ נ די מ חוק-המדינה• על־פי ה
 כמו דמוקראטית, חוקה בעלת במדינה מאליו מתבטל היה זה שחוק מובן

| ד הוא כי קובע העליון בית־המישפט היה שם ארצות־הברית. | ג ת נו ה. א ק חו  ה
 החותך הצורך את מבליט אחרים, וחוקי־כפייה חוק־לשון־הרע כמו חוק־המושבים,

ה בחקיקת ק ה חו כ תו ה, כ ש ק נו בישראל. האזרח של זכויות־היסוד את שתבטיח ו
ת ע ם סי ל ה העו ח — הז ש כו ד  בכל זה חוק קבלת נגד להילחם תוסיף ח
ת לכל האפשרי הסעד כל את ותגיש השלבים, לו עו פ  חברי״המושבים ציבור אשר ה

זכויותיו. על במאבק בהן, לנקוט לנכון ימצא שוחרי־החופש
ההז מת ניצלנו הנדון), (ראה מס־המיפלגות חוק נגד בדברנו יום, באותו עוד אגב,
הדוכן. מעל אלה דברים על לחזור כדי דמנות

מי כמה הוספתי החוק של פטיים־הטכניים
ההוצאה־לפועל: עבודת על לים

. : אכנדי אורי .  ואני ,בוויכוח קודמי .
 עור־ הינם אחרי, שיבוא הנואם שגם מניח

בענ איתם לרתחרות יכול ואיני ני־דין,
 יכול אני אחד בדבר אבל מישפטיים. יינים

 ועבדתי נער הייתי כאשר איתם: להתחרות
 שנים שש ובמשך עורכי־דין, של במישרד

 תיקים היו לפועל, ההוצאה בענייני עסקתי
הו ושאותם זה, בתפקיד מקודמי שירשתי

 היו אחרי. לבאים שנים שש אחרי רשתי
 לא בהוצאה־לפועל בהם שהטיפול תיקים
שנים. שש באותן נגמר ולא התחיל

.. לגדל אפשר בינתיים קריאה: קן. ז
 גידלו בוודאי התיקים אכנרי: אורי

זקנים.
♦מעודכנת ?חשפנית אמרגן <

תיקון על הדיון בעת היה קל אינטרמצו
 העב־ ללשון העליון המוסד לחוק
 החוק, על דיברו ח״כים ארבעה רק דית.
מאו היתד, השעה ריק, כימעט היה האולם
הומור. של נימה להכניס העזתי ולכן חרת,

 רק כחוק מונה ללשון שהאקדמיה מכיוון
 לפרוש, מבלי מזדקנים ואלה חברים, 23

 יישארו ומעלה 75 בני שחברים בחוק הוצע
.23,״ד במניין ייכללו לא אך באקדמיה
. :אכנרי אורי . מקו פיתרון לפנינו .

 בעייה חילופי־המישמרות, לבעיית מאוד רי
מוסדות־המדינה. בכל בה מתלבטים שאנחנו

ב הבעייה את לפתור לא־מכבר הצענו
 אני אבל לורדים״. ״בית הקמת על־ידי כנסת
 מצטיינת שר־החינוך של זו שהצעה מודה

 יהיה אפשר גדולה. יותר הרבה במקוריות
 חברים, 120 תמנה שהכנסת למשל, לומר,
במניין. יובא לא 65 גיל מעל ח״ב אולם

הצעי של סיפוקם על נביא על־ידי־כן
 של כבודו רב, במיספר לבית שייכנסו רים,
כא כאן יישארו הוותיקים ייגרע, לא איש
ישראל. על ושלום נפשם, וות

 דם להכניס המאפשרת בהצעה תמכנו
 בלי משתנית שהלשון מפני לאקדמיה, צעיר
 לקלוט המסוגלים בצעירים צורך ויש הרף,

חידושי־לשון:
רי רי או נ כ . : א .  שיין אני כעיתונאי .

ה ללשון מהאקדמיה מאוד הרחוק למוסד
 גיל מעל חבר עדיין בו שאין מוסד עברית,

75. . .
יגיעו... הם אבל :;צר דבורה היו״ר
ה בעזרת כולם, יגיעו :אכנרי אורי

 מילים וכמה כמה נוצרו זאת בסדנה שם.
 נקלטו שבחלקן העברית, בשפה חדשות
 אמרגן, כגון: מאוצר־הלשון, לחלק והפכו

חשפ ואפילו אופנאי, טיפש־עשרה, חללית,
אותן. רודף כל־כן גרוס שחבר־הכנסת ניות,

הס האקדמיה גרוס: שלמה יעקב
״טיפש־עשרה״ז למילה כימה

 ומה לשפה שיין מה אכנרי: אורי
 בסופו־של־דבר זאת את — לשפה שייך לא

העי באמצעות תחילה מחליט, עצמו העם
בשירה. ובסוף בספרות, אחר־כן תונות,

 הדתיים הח״כים שני עם התוזכחתי בסוף
 במילים לשימוש ושהתנגדו לפני, שדיברו

 ״מישכן״, המילה כמו מקודשות, פעם שהיו
״מעודכן״: כמו חדשות, מילים להמצאת וגם

.לגבי :אכנרי אורי . שפת־קודש. .
 החוגים, שאותם תתולדות־הציונות לנו ידוע

הת כיום, אותם מייצג גרום שחבר־הכנסת
לצ ו.ם העברית, השפה להנהגת גם נגדו

יהודית. מדינה להקמת וגם יונות
(לא----------גרום: יעקב שלמה

בפרוטוקול). נקלט
ל זה את אומר אינני אבנרי: אורי

 הוויכוח את להזכיר רוצה פשוט אני גנאי.
 כשהחוגים במקומו. היה שבהחלט ההיסטורי,

ה להחייאת באירופה התנגדו האלה הדתיים
 להשתמש אסור אמרו: הם העברית, שפה

שפת־קודש. שהפכה בשפה חול למטרות
מדוע? יודע אתה : גרום יעקס שלמה

 ייווצר העברית שסהשפה מראש ראינו כי
הזה. העולם

 שהת־ מה בדיוק זה אבנרי: אורי
הש את לשמור רוצים אתם להגיד. כוונתי

הש ואילו הבא, העולם בשביל העברית פה
הזה. העולם את משמשת היום העברית פה

 את להחיות החליטה שהאומה מאז אבל
ולו עוד לבוא אי־אפשר -ק העברית השפה

 מפני אחרת, או זו מילה להפקיע אסור מר:
ואיוו נפל, זה מחסום קדושה. פעם שהיתה

 ״מישכן״, המילה את לפסול לדעתי, היא, לת
דב סימלה שפעם מפני דומה, מילה כל או

 חול. של שפה זוהי היום קדושים. רים
גמור. בסדר וזה חול, של עט משמשת היא

כל־ שאתה החדשות, המילים שני: דבר
 של דוגמה דווקא הן עליהן, מתמרמר כן

 ״מעודכן״ שהמילה חושב אני יפות. מילים
 מתנגד אתה ואם מאוד. טובה מילה היא
 בציבור, זרם שאותו משום אולי זה — לזה

מעודכן. איננו אותו, מייצג שאתה
אטומית? פצצה תהיה למי +

 הבא הדיון נושא היה רציני יותר הרבה
 אי־הפצת להסבם ישראל של יחסה -

 היה לא הדיון אולם הגרעיני. הנשק
 חופיק רציני.
 מרק״ח טובי
שיג נאום נאם
 לדון וביקש רתי

 שר־ ,בנושא
לה הציע החוץ

 העברת את סיר
 לוזעדה הנושא

 לח״כים, ואמרתי
 הפגינו שרובם
 :לעניין אדישות

אכנרי: אורי
. .  רוצה, היית־ .

 זו, בהזדמנות
 כמה להשמיע

 הירהורים, כמה
 סיעה כנציג להשמיעם, סותר לי שדווקא
עצמה. את אלא מחייבת אינה שדעתה קטנה,
 בעיתוני־ המתפרסמות חוות־הדעת כל לפי
גר פוטנציאל בעלת היא ישראל — העולם

ה באחד תעמוד, ודאי המדינה בפני עיני.
בפו להשתמש כיצד גורלית הכרעה ימים,

 ואני, חכרי אנחנו, שלה. הגרעיני טנציאל
גר נשק סכל המרחב בפירוז תמיד דגלנו
ה הדרישה בהשמעת די אין אולם עיני.
 על חד־צדדית בהחלטה די שלא מפני זאת,

גרעיני. מנשק המרחב פירוז
אפי או מציאות, בפני נעמוד אי־פעם אם

 במרחב אויבינו חימוש של סכנה, בפני לו
 מצי־ חוסר־אחריות זה יהיה גרעיני, בנשק

שלנו. הפוטנציאל ניצול על לוותר דנו
 מצי־ קל־דעת פחות לא זה יהיה מאידן,

לעשו שאפשר במעשים, ננקוט לא אם זנו
 של למירוץ ייגרר לא שהמרחב כדי תם,

גרעיני. חימוש
 גרעיני ממירוץ המרחב את להוציא כדי

דברים: שני דרושים
 ב־ הצדדים כל של הדדית התחייבות (א)
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