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האד□ 1ע חננה
 רעיונות אין לרוב חדשים. רעיונות להעלות הוא בכנסת שלנו המרכזיים התפקידים אחד

 מחדש צצים הם היום ובבוא לבעבע, ממשיכים הם אולם הראשונה, בפעם מתקבלים אלה
 האזרח על הגנה האלה: הרעיונות לכל המשותף המכנה לקבלה. מוכנה שהכנסת בצורה

השלטון. מנגנון ושיכלול המדינה שרירות מפני
 שלחמנו אחרי ועדת־הכספים על־ידי שאומץ החיילים, של הסעת־חינם רעיון היה כזה
אותו. אימץ ששר־התיירות הארצית, רשות־החופים הקמת רעיון הוא כזה שנים. עבורו

ההומו נגד הברבריים החוקים ביטול יותר: עוד חשוב רעיון בכנסת העלינו השבוע
 ובצינעת הסכמה תוך מבוגרים, על־ידי נעשים כשהם בלתי־מקובלים, יחסי־מין סכסואליות,

הפלות. נגד החוקים את לבטל דרשנו כן הפרט.
 מאחר הצידה, אותו הנחתי הקודמת. בכנסת הראשונים בימי עוד זה רעיון העליתי

זכרוני. אמנון על־ידי שנוסחה בהצעת־חוק מחדש אותו העלינו עכשיו עיתו. הגיעה שלא
 חינוכית השפעה יש אבל זה, חוק לקבל כדי אמיצים אנשים בכנסת עדיין שאין יתכן

זה.) בגליון אחר במקום מופיע ההצעה (נוסח ההצעה. לעצם רבה
השבוע. הוא אף עלה שלנו אחר ישן רעיון

 לנאשמים פיצויים לשלם המדינה את להכריח שנועדה הצעת־חוק, הגשנו הקודמת בכנסת
 לא על במאסר שישב שאדם הוא משווע עוזל בדין. זכאים שיצאו פליליים, במישפטים

זכאי. נמצא כשהוא תמורה שום יקבל לא הדין, עינויי כל את שעבר דבר,
 המישטרה של חוש־האחריות את יגביר והדבר שגיאותיה, בעד לשלם צריכה המדינה
הכללית. והתביעה
 הנוכחית בכנסת הגיש בינתיים הקודמת. בכנסת לדיון להגיע הספיקה לא שלנו ההצעה

שעבר. ד׳ ביום לדיון הגיעה היא דומה. הצעה ארידור יורם ח״כ
כ נכחו באולם אולם מסדר־היום, ההצעה את להסיר דבריו בראשית הציע שר־המשפטים

תתקבל. שהצעת־החוק סביר סיכוי היה אופוזיציה. אנשי רובם איש, מג
 חברי־ של גדול זרם נוספים. ח״כים לגייס כדי החוצה אץ המערך, מצליף זאת כשראה

 הולכים אתם ״איך ושאלתי: מהם, לאחדים ניגשתי המליאה. לאולם המיזנון מן זרם כנסת
 מה ידעו לא כלל חברי־כנסת אותם כי לי נסתבר ואז צודקת?״ כל־כך הצעה נגד להצביע

להצביע. להם קראו פשוט לדיון! עומד
 ותשובות, שאלות וכמה איתנו, חילופי־דברים כדי תוך מפתיע. משהו קרה בינתיים

מוקדם. לדיון לוועדה, ההצעה את להעביר שכדאי בעצמו שר־המשפטים השתכנע
 עלה כנשוך־נחש, ממקומו קפץ הוא ברעם, משה הקואליציה, יו״ר בזעם התפרץ אז

מסדר־היום. ההצעה את להסיר ודרש לדוכן
 איך ידעו לא המערך חברי כי מביך, מצב נוצר
 הצעת בעד או שלהם, השר הצעת בעד — להצביע

 מהם אחדים לשכנע שהצלחתי גם מה שלהם. היו״ר
טובה. באמת היא שההצעה

כולה. ההצבעה את דחו הפתרון:
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ק הש״ב ס בגיור עו
— 1343 מם׳ שאילתה

ה שר את שאל אבנרי אורי הכנסת חבר
— דתות

שר כבוד השיב 1970 ביוני 8 ביום
.840 שמספרה שלי, שאילתה על ד,דתות

 בתי־הדין כי שר־הדתות, ציין בתשובתו
בבק הטיפול כדי תוך מקבלים, הרבניים

 משרותי־הבטחון, חוות־דעת — הגיור שת
 שלגביהם מבקשים שגיירו אירע לא וכי,

הביטחון. משרותי שלילית חוזת־דעת נתקבלה
לדעת: מבקש הנני

 כל לגבי ניתנת כנ״ל חןזת־דעת האם )1(
מבק של מסויים סוג לגבי רק או מבקש,

 איזה לגבי — מוגבלת חתת־הדעת אם שים?
נדרשת? היא מבקשים של סוג
 את שיזם זה היה משרד־הדתות האם )2(

 הטי־ אגב לשרותי־הביטחון, לפנות הצורך
 משרד־ מטעם לא אם הגיור? בבקשת פול

מי? מטעם הרי — היוזמה באה הדתות
 לגייר אין לפיה הנחייה קיימת האם )3(
 מ־ שלילית חוות־דעת נתקבלה שלגביו מי

שרותי־הביטחון?
בג גיור לבקשת שסירבו אירע האם )4(
כנ״ל? חוות־דעת לל
 סיבת את למבקשים מודיעים האם )5(

לגיירם? הסרוב
ש כל למבקש אי־פעם הודיעו האם )6(

 חוות־דעת עקב לגיירו מסרבים כי הוא,
כנ״ל?

 בפני לערער או להשיג ניתן האם )7(
כנ״ל? חוות־דעת על המגיירים בתי־הדין
ורהפטיג: ז. שר־הדתות תשובת

 מטעם ניתנת חוזת־דעת — 1 לשאלה
 ומטעם הפלילי, עברו בדבר ישראל משטרת

 סיכון מהווה הוא אם שירותי־ביטחון־כללי
המדינה. לביטחון

 מגורמי באה היוזמה — 2 לשאלה
הביטחון.

כן. - 5 ,4 ,3 לשאלות
 לפעמים. — 6 לשאלה
לא. - 7 לשאלה

 ל־ הדיבור רשות ברקת: ר. היו״ר
נוספת. לשאלה אבנרי, חבר־הכנסת

 יוכל השר כבוד אולי אמרי■: אורי
ה אמונתו בין הקשר מה לכנסת להסביר

 או הפלילי עברו לבין אדם, של דתית
הביטחוניות? הבעיות
כשעומ ורהפטיג: ז. הדתות שר

 אם היא הראשונה הבעייה — לגייר דים
להת אפשר ואם הגון, אדם הוא המועמד

 בכנות רוצה שהוא להודעותיו ברצינות ייחס
ישראל. דת את עליו לקבל
 פלילי, עבר בעל או פושע הוא אדם אם

 ואם לכך, להזדקק צריך אם היא השאלה
מצהיר. שהוא למה להאמין אפשר

!■ נימוס של עני
תנו מ ח ת נגד מל רו עו  חברי-הבנסת ה

תי שעבר בשבוע נמשכת. מצמ ת צי  קטע־ א
ה, פ ק ת ה ג ותבעתי ה הי הנ סין ל מו  כלל־ני

חדש.
ה זה ק הדיון אגב הי חו עבר רישום ב
ת. ס רציתי יינו ח תיי ה מו ל או  המעניין לנ

מין ח"פ של ת, הלוי בני  שנאם מחרו
א אבל לפני. נכח. לא הו

היושבת־ראש, כבוד :אמרי אורי
ש — לי יורשה אם — להציע רוצה אני

 היוזמה את לידיה תטול הכנסת נשיאות
ב הדדי כיבוד של אלמנטרי כלל להנהיג
נו על בדיון המשתתפים שאנשים כנסת:

הנושא על בדיון נוכחים יהיו מסויים, שא

בו. נוכח שהשר כשם סופו עד מתחילתו
̂  הלוי, ח״כ של דבריו על להגיב רוצה אני
כאן. נוכח שאינו וחבל

חירות. ועידת יש קרגמן: ישראל
 שהדבר יודעים אנו ו אמרי אורי

לפ אי־אפשר אם ועידות. כשאין גם קורה
 הנוכחות של היסודית הבעייה את תור

 אלמנטרי נימוס של עניין זה הרי בכנסת,
יה מסויים, בוויכוח דעתו המחווה שאדם

 להגיב רוצים חבריו כאשר גם נוכח יה
 על אישית ביקורת מותח אינני דבריו. על

ב הנימוסים על אלא הלוי, חבר־הבנסת
זה. בית

שך ה לדברים בהמ מכתב כתבתי אל

 פגישת את ר הדל ׳8
♦ אדוו״חוס״ן

ם מן שכמה אחרי תוני ם העי בי שו תר הח סו בעולם ביו ח י ת לי י  פגישת הדלפת א
אלון, סיין־ תי חו א צ ר לנכון מ דעה למסו ת הו שי ן על אי כן מעל כ ת. דו ס הכנ

ר שאי־אפשר מובן דעה למסו ת הו שי ה נגד אי ת. שמתפרסם מ תונו  כן על בעי
ק ניצלתי סו מו פ או אל של בנ ר, שמו תו תמי עניין. באו
קנון לפי סת, ת ש יש הכנ ת הודעה להגי שי ש אי ה ליו״ר, מרא א ר ק ל  שינויים. ללא ו
ר כך משום א אסו ם, לקרו ביניי ת־ או ר מכיוון קרי סר שאסו ה למו ע ד הו ת ה טו ס  ל

ט מן ס כ ט ב. ה הכתו
לם ם כמו או ת, בפעמי מו ד סת יכלו לא קו ם חברי-כנ מי יי סו ק, מ אפ ת ה ם ל ה  ו

ת שיסעו בלי-הרף. דברי א
 חבר־הכנסת אמר )132 (עמוד קי״ד בישיבה שבוע, לפני המדיני בדיון אבנרי: אורי

 אדם. מפי פה האזנתי שכאשר לומר רוצה אני אבנרי אורי הכנסת ״לחבר תמיר: שמואל
גילוי שלום, על מדקלם שנים וחצי ששלוש
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סי״ריאכנופרס■'' גזגןבוע

 וכתוצאה אלון־חוסיין, פגישת על ״סקופים״
 שאינני אני, בינלאומי, פירסוס בא מכך

 עד זועזעתי חוסיין... עם להסדר נלהב
נפשי.״ עומק

 תמיר חבר־הכנסת לי ייחס מכן לאחר
השלום. בעניין חבלה
 זי פולמוסית הערה על מגיב הייתי לא
והבינל הישראלית העיתונות נאחזה לולא

 כך לידי דברים הגיעו זו. בטענה אומית
 סיעתי, יועץ ונגד נגדי האשמות שהועלו

 אח הדלפנו כאילו זכרוני, אמנון עורך־הדין
שבועו טייס. האמריקני לשבועון הפרשה

 כוונות לי ייחסו אף חשובים צרפתיים נים
 שברצוני דהיינו, — לכת מרחיקות פוליטיות

 ה׳ קידום לשם חוסיין, עם בשלום לחבל
דיין. משה את לשרת כדי עשיתי, שכביכול מה שעשיתי, טען טייס הפלסטיני. ענין

אלה. לפירסומים שחר אין כי החלטית כצורה כזה להצהיר כרצוני
 ״בינתיים לאמור: אורחא, אגב אחד, פסוק באמירת היה כולה בפרשה היחידי חלקי
 במזרח המרכזיות הדמויות אחת עם נפגש סגן־ראש־הממשלה שעבר שבשבוע לי נתברר

עצמי... את שואל ואני התיכון,
המעיד) מספסלי כיגיים (קריאות

אחד. משפט רק כלום, אמרת לא : שוסטק אליעזר
מן מפריעים אין הכנסת, חברי :רוזן ש. היו״ר אישית. הודעה מסירת בז
להשיב. רוצה שהייתי לי האמינו :אבנרי אורי

---------:סורקים מרדכי  למה כן, אם ממני, זאת מונע התקנון לך, לענות רשאי לא אני הרי :אכנרי אורי
7 שואל אתה
.״.  מדוע זה, בדרג וביטחון, חוץ מדיניות לנהל כשר הוא אם עצמי: את שואל ואני .
זו?״ בשעה בכנסת מדיני דיון לפתוח כשר אינו

תמיר? חבר־הכנסת מי? סורקים: מרדכי
מדובר. מה על יודע היית לרעוש, במקום מקשיב היית אילו :אכנרי אורי

 פסוק למחוק הצנזורה, כקשת לפי לנכון, מצא הכנסת יושכ-ראש
הכנסת. מפרוטוקול זה

 עם עקיף או ישיר מגע שום קיימתי ולא הכנסת, דוכן מעל חוסיין את הזכרתי לא
 משמעות סתמי לפסוק שנתנה הצנזורה, התערבה ולולא זה, בנושא טייס השבועון

דבר. קורה היה לא כי סבורני בינלאומית,
 שלום על הפלסטיני העם עם שלום מעדיף אני אכן כי להצהיר, ברצוני עניין של לגופו

 העם בו ישותף שלא לשלום בר־קיימא ערך אין כי משוכנע והריני ההאשמי, המישטר עם
שלביו. בכל הפלסטיני

דוקא? חבש או ערפאת עם מי? עם תמיר: שמואל
 רופף שלום זה ויהיה שהוא, גוף כל עם שלום מעדיף אני ברם, :אכנרי אורי

מלחמה. של מצב על וזמני,
 יוזמת־ את - כארץ ראשונה כתנועה - תנועתי חייכה זו כרוח
הפ העם מקיום כליל התעלמה שזו כשעה גם האמריקאית, השלום
לסטיני.

 השלום, ביוזמת הפלסטיני הגורם לשילוב ובעולם בארץ פעלנו זו הסכמה עם בבד בד
 הפלסטינים בשילוב בצורך האמריקאית הממשלה הכרת עם חלקית, עתה שהתגשם דבר

בהסדר־שלום.
 תמיר, חכר־הכנסת על־ידי שהועלתה ההאשמה את דוחה אני לפיכך

נפשו. עומק עד הזעזוע מן אותו לשחרר אני ויכול

סת, ליושב־ראש תי הכנ העלי  זו הצעה ו
חלט רשמית: סין, על שיו מו בלל־של-ני

שתתף שכל ק על בדיון המ חו  מ- הצעת״
ת, מ ה אחר, נושא כל או סויי הי  נוכח י

לם ה באו א לי מ ח, הדיון כל במשך ה  הז
השר. תשובת כולל

ר המצב ביום מחפי א ה  מ־ שרבים הו
ם חברי־הכנסת מי א ת נו ם א מ או  בדיון נ

ם מדוכן וברדתם כלשהו, מי א ם הנו אי צ  יו
ד ם, מיי ל או ה הו או למיזנון עוברים מ
תה. לכים אה הבי צ תו ת מכך כ מ א- קיי

מה וירה עי  דו״שיח כל העדר של בלתי-נ
ה רב״שיח. או ת נו של לדבריו עונה א

ם שאינו נובח, שאינו א עניין ו ת ה מ  מ
ם שבי ם שאר חו כי ח״ דבריו. על ה
רד לשיא אבסו ם הגיעו ה  השבוע הדברי

ם על בדיון מי ס ם. ה שברי כ המ אל ח״  יג
מ), (ע הורוביץ מר: לפני, שנאם ׳  ״חבר א
ת ס דאי אבנרי הכנ ס יגיד...״ בוו מ ל פ ת ה  ו

תי. שלא דברים עם מר  רבע כעבור א
שאתי באשר שעה, ת נ מי, א או ב נ  ח״

באולם. נבח לא בבר הורוביץ


