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 את הסיעה, בשם זיכרוני, אמנון הגיש שעבר בשבוע
לסדר־היום: הבאות הדחופות ההצעות

 הרצח ובעיקר הארץ, ברחבי האלימות התפשטות י•
נוצרי,כירושלים. מוסד דהצת!ת בנצרת הברברי

 כנדה קרקעות ׳רכישת להתיר הממשלה כוונת י•
■המערבית.

 להבטיח והצורך במיפרץ־סואץ, מצרי מטוס הפלת !•
הפסיקת-האש. המשך את

 הסביבה, לאיכות !מוסד להקים הממשלה החלטת >•
ן להקים דרישתנו דחייית ׳תוך ו רי ט ס ני מי ה. ׳ לוני לאקיו

■האקדמאים. כשביתת האיום •
 ההצעות כל של הדחיפות את שללה הכנסת נשיאות

בכולם. דיון מנעה ובכך — האלה
 הפלתו נסיבות :חדשה דחופה הצעה הגשנו בינתיים

בסיני. הלובי המטוס של

ת היו וו□ ל
ר3 היפוכוודר■ גוו8א

 מישרד- על דברינו עיקר את להקדיש החלטנו
 הפלות על האיסור לביטול שלנו להצעת־החוק הבריאות

 במה לבך הקדמנו אולם מיסגרת). (ראה מלאכותיות
:לבנסת מוגשת להיות העומדת הצעת״החוק, על מילים

 מילים היום להשחית מתכוון אינני ו אבנרי אורי
 להנהיג המתיימר לפיתחנו, הרובץ החדש החיקוק על

ממלכתי״. בריאות ״ביטוח בארץ
 ביטוח רעיון עצם על ציחקוק הוא זה חיקוק

 מנבסי־צאן■ שהוא רעיון הממלכתי, בריאות
 וליברלי סוציאליסט מתקדם, אדם לכל ברזל

כאחד.
 את מבטח הוא האזרח. את מבטח ׳אינו המוצע החוק
 העסקנים עדת !ואת בקופות־החולים, השולטות המפלגות
בהן. שהתבצרו למיניהם,

מתחל אחרות מדינות אזרחי :לומר אפשר
 אנחנו, ואילו פוליטיות, מפלגות פי על קים

 על מתחלקים היפוכונדרי, עם כנראה, שהננו,
קופות־חולים. פי

 הטהור העיקרון על פשרה ללא להילחם נמשיך אנו
 בריאות שירות והקמת ׳קופוודהחולים, הלאמת שיל

 את האזרחים לכל שיגיש וחינם, אחיד כולל, ממלכתי
הבריאותיים. השירותים כל

ה פ צ ח רי ד ״ ו
ס פ ה ר ס כנ ה ה
 סיכום הצעת הגשנו מישרד־העבודה, על הדיון בסיכום

 של ראשון־במעלה סוציאלי רעיון בקצרה שירטטנו בה
:סיעתנו

 ירידת של הסבנה נובח דאגתה את מביעה הכנסת )1(
האינ מן כתוצאה במשק, העובדים של הריאלי השבר
הדוהרת. פלציה

 השכר, על מס״ההבנסה את המגדילה השכר, עליית
 בעלת היא העובד של הפנויה שההכנסה לבך גורמת

והולך. הקטן בוח־קנייה
 על- הריאלי השבר על לשמור שיש מחליטה הכנסת

:הבאה השיטה ידי
 לקיום הדרוש השכר של מטס־הבנסה שיחדור א.

 900 בסך כיום הוא זה שכר המשפחה. של הוגן מינימלי
ילדים. שני עם לזוג ל״י

 שהשבר כך ליוקר״המחייה, זה טכום הצמדת ב.
הוגן. לקיום מצב בכל יספיק ממס המשוחרר

 קיצבות־ את להעלות הממשלה מן תובעת הכנסת )2(
הקשי של הוגן מינימלי לקיום הדרוש לסכום הזיקנה,

 תבטיח במשק, המקובל לשבר זה סכום הצמדת שים.
עת. בכל זה מינימום

ד ע ש, ב מוכח ה
ד ג ש נ מכח- ה

 לסדר״ הצעה העלה בגין מנחם :בלתי-נמנע היה זה
 נכונותו על אלון, ליגאל שייוחסה ההכרזה בעניין היום

העתי בירושלים אבסטריטוריאלי מעמד לירדן להעניק
 הכל, את הכחיש יגאל :בלתי-נמנע היה זה וגם קה.
ההיפך. את וטען

 להבריז כדי בהזדמנות והשתמשנו מהצבעה, נמנענו
:העקרונית עמדתנו על מחדש

 חבר- בין הלאומנות כתר על במירוץ :אבנרי אוי,י
 לנקוט יכולים איננו סגן־ראש־הממשלה, לבין בגין הכנסת
זה. בעד ולא זח בעד לא עמדה

 אינני מוכחש. אלון כעד כרצון מצביע חייתי
המכחיש. אדון בעד להצביע יבול

!סכיזופרניה זוהי ג מילמן דב
 להשתתף עניין לנו אין ודאי 5 אבניי אורי
 אחד שר לבנות שעיקרו גח״ל, של במישחק

ממפלגת־ אחר שר בנגד מפלגת־העבודה מאנשי
העבודה. ! י|;

 שר־הבטחון הכריז 1969 שבקיץ היא פשוטה עובדה
 ירדן דגל בהנפת דוגל שהוא העולם באוזני דיין משה
 כעבור בירושלים. המוסלמיים הקדושים למקומות מעל

משמעותה על דיין משה השר עם ושיח שיג לי יהיה זמן־מה

 מעמד מתן על לדון מוכן אני :אמרת כאילו ואז
המוסלמי. וברובע בהר־הבית לירדן אכסטריטיוריאלי

 מאין נכונה הזאת שהתשובה חושב אני
 שמתאימה תשובה נכונה, תשובה שזוהי כמוה,
 הכחשת, שאתה לי צר העם. שד רובו רום לדעת

או אמרת לא אם הדברים. את אמרת שלא או
אותם. לומר צריך היית תם,

 בבית, יאחר חבר כל כמו אני, היושבת־ראש, גבירתי
 נתקלתי פעם לא הציבור. עם ובפגישות באסיפות מופיע

 של אחד מרובע מטר על אף לוותר שאי־אסשר בטענה
 מעמד שום הערבי לעם להעניק ואי־אפשר ירושלים,

בה. לאומי
 :כך בדיוק השאלה את להציג רגיל אני כאלה במקרים

 הערבי העולם עם סופי להסדר שהגענו לרגע נניח רביותי,
 על ערובות־הביטחון, על הגבולות, על — השאלות כל על

 ונשארה — הכל על הפליטים, שיקום על סדרי־הביטחוין,
 שיסתבר נניח ירושלים. — והיחידה האחת הבעייה רק
 מיסמך על לחתום לעולם יוכל לא ערבי מנהיג ששום אז

 כלשהו ערבי מעמד על וניצחי סופי ויתור שפירושיו
 רק במילחמת־נצח, נסתכן אנחנו אז האם בירושלים,

 לאומי מעמד שיום לערבים לתת מוכנים שאיננו מפני
ן בירושלים

יטה• היושבת־ראש, גבירתי שלי, התשובה
 כמצב יסכים כישראל הציבור שד המכריע רוב

 למדינה או לפלסטינים לערכים, להעניק כזה,
כירושלים. לאומי מעמד אחרת, ערכית

 ראש-הממשדה סגן אדוני מצטער, אני
 לא ואם זאת: אמרת אם — זאת שהכחשת

זאת. אמרת שלא מצטער אני — זאת אמרת
דבריך. את מאד מעריך אני אולון: יגאל

ת איד ו י ב ל

יגאל היו״ר
ב״מעריב״ זאב

 דגל שהנפת זה דוכן מעל הכריז והוא דגל, הנפת של
 לדגל בקשר זאת אמר הוא ריבונות. הכרזת פירושה

 בשטחים זה דגל להניף אסור מדוע כששאלתיו הפלסטיני,
 השר, של ההצהרות שתי את נצרה אםהמוחזקים.

 הר־הכית, מעל ירדני דגל הנפת כעד שהוא
 שבקיץ ספק אין ריבונות, פירושה דגל ושהנפת

 הריבונות כמסירת דיין משה השר תמר 1969
ממדבת־ירדן. לידי הר־הבית על

 (אינני בפומבי, כך על הגיב לא בגין מנחם דאז הישר
 פיטוריו את דרש ולא הממשלה) בתוככי נאמר מיה ייודע

 מדאיג אותי. מדאיג לא זה דיין. השר של התפטרותו או
עצמה. הממשלה להידרדרות עדים שאנחנו אותי

 רק לא מוכנה היתה שנים חמש לפני עוד
 מסירת של אפשרות להציע גם אלא לחשוב,

 למדינה המוסלמיים המקומות על הריבונות
 ראש־הממשלה סגן מוכרח שהיום בעוד ערכית,
 ולטהר חטא על להבות הזה, הדוכן על לעמוד

 ריבונות למסור שהסכים חשש מכל עצמו את
כירו אחד מרובע מטר על אכסטריטוריאלית

 זה שהיא. בל בצורה הערבי העם לידי שלים
אותי. מדאיג

 דבר כעל בשעתו, עליו הכריז דיין משה שהשר רעיון
חטא... היום בו רואה אתה מאליו, מובן

 ריבונות בין מישפטי הבדל יש :■אלון ייגאל
אכסטריטוריאלי. מעמד לבין |

 רוצה אני כך על בדיוק :אמידי ׳אורי
לעמוד.

 אחדי :אותך ששאלו פורסם ראש־יהממשלה, סגן אדוני
 ירדן, ובין בינינו העניינים שאר כל על הסכם שהושג
 ששום הוא, לשלום בדרך כמחסום שנותר האחרון והדבר

 מעמד על מוחלט לוויתור להסכים יכול לא בעולם ערבי
אחר? לפתרון מסכים היית אתה האם — בירושלים ערבי

ושובת■□ שובט■□
 תלוי :כלומר השופט״. ״תחת :פירושו ״סוב־יודיצה״

 לדון אסור הכנסת, תקנון לפי בבית־המישפט. ועומד
סוב״יודיצה. שהוא בענייו

 פירוש הזה הלאטיני למושג יש הכנסת בלשון אבל
 רוצים וגח״ל שהמערך דבר הוא סוב־יודיצה מודרני.

 לדון רוצים וגח״ל שהמערך עניין בו. הדיון את למנוע
 רגע באותו נדון הוא אם אפילו סוב״יודיצה, אינו בו

בבית-המישפט. עצמו
 הטכניים המנהלים של שביתתם בפרשת נתגלה זה

ב״אל־על״.
 קיצוני, ריאקציוני למוסד ויותר יותר הופכת הכנסת

 חד גילוי לידי הפעם בא זה גם קיר. אל מקיר כימעט
ומחריד.
 הצ- הימין סיעות בל הגישו השביתה, שפרצה ברגע

 מיהרנו אנחנו גם זה. בעניין עות־דחופות-לסדר-היום
 כנגד דברינו, את להשמיע שנובל כדי הצעה, להגיש
 בנושא, לדון בכלל שאסור לנו ברור היה אולם הימין♦

לעבו בית-המישפט זה בענייו דן עצמו זמן שבאותו מפני
 הוועד, אנשי (הזמנת דרמתיים דברים בו וקרו דה,

אחרי המישטרה וחיפוש בית־המישפט, מפני שהתחבאו
וכו׳). העבודה, לחידוש צו הוצאת הם,

 זה ובכלל ההצעות, בל בדחיפות הכירה הנשיאות
 למסור וביקשה אותנו הקדימה הממשלה אולם הצעתנו,

ההצעות. התבטלו בכך הכנסת. דוכן מעל הודעה
 להצעה רשות־הדיבור ביקשתי בך, על שנמסר ברגע

 תלוי שהעניין מפני הדיון, את לקיים שלא ודרשתי לסדר,
:בבית-המישפט ועומד

 בית־ על השפעה יהווה זה ...דיון :אבניי אורי
בית־המישפט. הליכי על דיעד, הבעת בו ותהיה המשפט,

שה ם ׳מ סי לסדר־היום. דחופה הצעה הגשת :ג
? וביה מניה סתירה זו האין

די או י , י נ ב א לסדו־היוס, הצעה הגשתי :;
 בנושא המונופולין את להשאיר רציתי שלא מפני

ה הדעה את להשמיע מבלי הקיצוני, לימין זה
נוגדת.

ן עו ד י ג נ ז ו א סוב לא או סוב־יודיצה :ה
? יודיצה

ם ■משה סי 7 לא או בשביתה תומך אתה ג נ
רי י או י בנ א  הממשלה היתה אילמלא גם :,
 בגדר נדון היה והנושא הודעה, למסור מחליטה

 לקייס שלא מציע הייתי לסדר־היוס, דחופה הצעה
סוב־יודיצה. הוא באשר הדיון, את

 באופן בכלל. הדיון את לקיים שלא מבקש אני
 בסמכותו י-שתמש היזישב־ראש כבוד אם אלטרנטיבי,

 שלא לקבוע שיש ודאי — לדעתי בניגוד אחרת, ויחליט
 מפי ולא הממשלה דובר מפי לא הדיון, במהלך תיאמר

 התייחסות איזו ילה שיש אחת מילה אף חברי־יהכנסת,
בבית־המשפט. לקריות ועומד קורה שקרה, מיה לכל שהיא

מקום. כל אין הזה הדיון לכל הכבוד, כל עם
■ ■ י■

 הסתה של לאורגיה הפך הדיון בא. יגורתי אשר אולם
 הדוברים, בל כימעט בתאווה השתתפו בה השובתים, נגד

 איש אברמוב, זלמן שניאור בכך פתח הבית. פינות מכל
 פעם. אחר פעם הפרועים דבריו על למחות נאלצתי גח״ל.
:למשל

מן שניאיויר ל ב ז מו ר ב  את לשבח רוצה אני :א
 ״סוב־יודיצה״. על לדיבור שעתה שלא הכנסת ועדת
 אשר עד שתחכה מהכנסת לתבוע ייתכן שלא חושב ...אני

 אשר עבריינים, •של ■חבורה לאתר !תצליח המישטרה
 אז ועד למישפט, אותם ■ותעמיד המישפט, מן בורחים

עבריינים. הם עבריינים ותשתוק. מים פיה תמלא
)34 בעמוד (המשך


