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ה איוה פ חו ד
ה• ללכת מתכוננת היא גוססת. השביעית הכנסת

שבוע. בעוד ביתה,
!האחרונים בימיה לדון צריכה היא מה על

 בדבר שלנו הצעת־חחוק את להצבעה השבוע הבאנו
כתבה). (ראה המלאכותיות ההפלות על האיסור ביטול

 שלא לסדר־היום, דחופות הצעות של שורה הגשנו
:לדיון הובאו לא כן ועל כדחופות, הוכרו
 תעמולת- לשידור והטלוויזיה הרדיו ניצול •

הקואליציה. מיפלגות של בחירות
 במשק הידרדרות ומניעת הדולאר, משכר •

הישראלי.
 מישרד נגד וטענותיו שרו!, אריק האלוף פיטורי :•

הביטחון.
 רייא יוסף הארני־בישוף של שביתת־הרעב •
ובירעם. איקרית עקורי למען

 עם קרבות השבוע כל במשך ניהלנו זה נושא על
לערי הבקשה את הבישוף, בשם הגשנו, הכנסת. יו״ר
 עם והתמקחנו הכנסת, בניין מול שביתת-הרעב כת

 הצורן על ובעיקר ההפגנה, אורך על הכנסת מוסדות
 להרשות סירב היו״ר השמש. קרני מפני סוכך להקים

זאת.
במצוקה. הילדים בעיית +
 הוכרו לא — האחרון כולל — האלה הנושאים כל

של אחרת, הצעה של הדחיפות הוכרה אולם כדחופות.
מכרמיאל. הירידה בעיית : נו

כרמיאל: פרשת על דברינו בראשית כן על עמדנו
הכנסת. נשיאות דרכי ממני נפלאות :אכנרי אורי

 לסדר־היום דחופות הצעות שתי השבוע הגשתי השאר בין
 הירידה פרשת על ואחת במצוקה, הילדים על אחת —

מכרמיאל.
 דעתי על יעלה לא אך — חשובות שתיהן בעיני
 אלף 280 בעיית של והחומרה הדחיפות את להשוות

מישפחות. כמה של ירידתן לפרשת במצוקה ילדים
ב הילדים שבעייתם החליטה הכנסת נשיאות אבל
— זמן הרבה כל-כך סובלים הם דחופה. אינה מצוקה

 המישפחות ירידת ודווקא דחוף. לא זה עוד. •שיסבלו
כדחופה! הוכרה מכרמיאל

ה מ ת כ עו ם קרי ״ ביו
 במיסגרת זאת, בכל הועלתה במצוקה הנוער בעיית

 בגין מנחם דווקא ורק״ח. גח״ל מטעם רגילות, הצעות
ל אולי _ פנים בעיות על הראשונה, הפעם זו דיבר,

הבחירות. קירבת רגל
 המערך גישת בין אמיתי הבדל שום שאין מכיוון

 קריעות־ביניים. לכמה טובה הזדמנות היתה וגח״ל,
:למשל
חם : מנ ן י ג במיפעלי הפסדים של רשימה (קורא ב
 לירות... מיליון 150 — ים־המלח ...מיפעלי הממשלה)
אם : ז ג נ רי  ביזבוז? אצלך זה בפיתוח השקעות ה

דעון ת גי  ! הפסד זה נכון, לא ז פ
ץ: יגאל כי ר  נפל הכל באורון? ההשקעה .איפה הו
!והתמוטט
ב א ג ז נ רי  אתם שלכם. האידיאולוגיה בדיוק זוהי ג ה
!מזמן לפיתוח, מתנגדים
רי רי או בנ  כללי). (צחוק 7 ביס־המלח להרינג מה :א

ם ח  חבר־כנסת, מפי המיספרים את קיבלתי ז בגין מנ
 חבוי־הכנסת 119 של נסיתם על עולה זה בעניין שנסיונו

בדר. יוחנן חבר־הכנסת ידידי האחרים:
כי שוני צ ר  אינס אלה מיספרים הכבוד, כל עס :ג

! נכונים
 וגח״ל. המערך ספסלי מצד נרגשות צעקות
רי רי או בנ  7 נשיקות־ידיים אין היום מה, ז א

ם ח  העיקרי... שכתב־האישוס חושב אני :בגין מנ
חם ד מנ די ואזזר־ ,ההפסדים כל את מוחקים אתם ו י

!חוחים שיש מראים כך

ח ג ל ב שילטון מי צה ה ב רו צ מ ט ■בולה היא שבו ב לו ש א ל ל מנוצור...׳ שוס ל 11
 גח״ל דוברי עוררו מישרד־חמישפטים על בוויכוח

 כך על הגבנו ודה״חאן. ארלוזורוב פרשות את ואגו״י
דברינו. בפתיחת

 הארכיאולוגית לנקרופיליה אצטרף לא :אבנרי אורי
 מישפטית חקירה אדרוש ולא מחברי־הכנסת, כמה של
 הנוצרי, ישו רצח דה־האן, רצח ארלוזורוב, רצח של

הבל. ורצח
ש בשעה לעין, המזדקרת המרכזית הבעיה על אדבר

 חוקה העדר :והיא תפקידה, את מסיימת השביעית הכנסת
ישראל. במדינת

בתנקידה מערה הכנסת
עצ* את המכוננת״ ״האסיפה הפכה מאז

כ לעצמה וקראה בלתי-מבוננת, לאסיפה מה
 עד כנסת, כל מעלה הראשונה״, ״הכנסת שם

ל לתת היסודי: בתפקידה הנוכחית, הכנסת
משוריינת. דמוקרטית חוקה זו מדינה

אבנדי, חבר־הכנסת :ביכי מרדכי היו״ר
 החלטות, מקבלת היא בתפקידה. מועלת לא הכנסת

 כאן אין מועלת. לא היא החלטות. הו והחלטותיה
 למען רק זאת לך מעיר אני בתפקיד. מעילה
הטוב. הסדר

ש־ מאחר היושב־ראש, אדוני :אכנרי אורי
 התפקיד את למלא שלא החליטה המכוננת״ ״האספה

 על זה תפקיד והטילה החוקה, את לכונן — הזה
הזאת, הכנסת עד הלאה וכן אחריה, שבאה הכנסת

ב מטלה החוקה את כוננה שלא כנסת כל הרי
 :עדינה יותר בצורה לומר אפשר זה. תפקיד

העיקרי.״ תפקידה ממילוי ״התחמקה
 לה שאין בעולם היחידה המדינה ונשארנו היינו

 כתובה חוקה לה שאין האחת המדינה אפילו חוקה.
 חוקה, לה יש — בריטניה של המאוחדת הממלכה —

קונסטיטיושן״. ה״בריטיש על מדברים וכולנו
 כה עצום, כה הוא זה היסטורי מחדל
לו. הסיבה את לחפש שיש מזעזע,

 שהוא הנוכחי, ששר־המישפטים להאמין מוכן אני
 עד שהיה ביותר הליברלי שר־המישפטים בחינות מכמה

 הוא גם ואם חוקה. בחקיקת רצה ישראל, במדינת כה
 שמונה תום אחרי שלו, השניה הקדנציה את מסיים
 חוקה חקיקת לקראת שהתקדמנו מבלי בתפקיד, שנים

 עמוקה היא שהסיבה ברור הרי אחד, במילימטר אפילו
שנראה־לעין. מכפי יותר

הוו! שו ההבקוות
 השילטון מיפלגת השילטון, מיפלגת :אחת סיבה ישנה

 שרירות של במיסגרת לשלוט רוצה דורות, שני מזה
טוטאלית.
 כל מיקרי, רוב כל שבו במצב רוצה היא

 חוק כל לחוקק יכולים קואליציונית, קנונייה
מעצור. וללא הגבלה ללא

 עיקר זהו הרוב. שרידות את מגבילה אמיתית חוקה
 ומבטיחה הרוב, שרירות את מגבילה היא תפקידה.

אחד. איש של מיעוט וגם המיעוט, זכות את

המעילה
הגדולה

 לכית־המישפט המאפשרת חוקה, בהעדר
 הרוב של חוקים לבטל דומה למוסד או העליון

 ושל מיעוט של היסודיות כזכויות הפוגעים
הרוב. הפקרות קיימת היחיד, האדם

 :כפולה היא הפיקציה ״חוקי־יסוד״. של פיקציה קיימת
 העיקריים לנושאים כלל נוגעים אינם חוקי-יסוד ראשית,

 חוק־יסוד שום שנית, המיעוט. זכויות להבטחת הדרושים
 ואפילו הרוב, שרירות את מגביל ואינו משוריין אינו
61 של פשוט ברוב לשנות אפשר הבחירות חוקי את

גופו. על אדם של זכותו את מבטיחה
 הומו- יחסים על איסור לביטול מביאה היתה ממילא

 הפלות על האיסור ולביטול מבוגרים, בין סכסואליים
מלאכותיות.

 היתה היא בזאת, חוקה לנו היתה אילו
 ולהתגרש להתחתן אדם של זכותו על מגינה

אתני, ומוצא גזע דת, לאום, של אפליות כלי

ק על ההצבעה באדר״עופר חו

 בכל לפגוע דבר, כל להעביר אפשר כך חברי־הכנסת.
המיעוט. של יסודית זכות

 אמיתית, הוקה חוקה, לנו דרושה ראש, היושב אדוני
 האדם, על שתגן האזרח, על שתגן משוריינת, דמוקרטית,

בשרירות. פועל הרוב כאשר הרוב, בפני המיעוט על שתגן
 היה יבול לא בזאת, חוקה לנו היתה אילו

המב באדר-עופר, חוק הזאת בכנסת לעכור
 של הייחוד כקלפי. האזרחים שוויון את טל

כ שנפל ההיסטורי הייחוד כאדר-עופר, חוק
 האלה הנבכדים חכרי-הבנסת שני של חלקם

 מיפלצ■ בצורה מבליט זה שחוק בכך הוא -
 זכות כבל לפגוע הרוב של היכולת את תית
כמדינה. המיעוט של

חוקה...״ היווה ..אייו
,למ חוקה אין מדוע בתפקידכם? תם היתה היא כזאת, חוקה לנו היתה אילו

 הדתיים הנישואין חוקי לביטול מביאה היתד, היא
 הדתיים. הגירושין נוהגי ולביטול הזאת, במדינה השוררים

 ליבו, צו על-פי להתחתן אדם לכל מאפשרת היתה היא
בכך. רוצים בני־הזוג שני כאשר ולהתגרש
 היתה היא בזאת, חוקה לנו היתה אילו
 ומבפייה דתית מכפייה חרות לאדם מכטיחה

אנטי-דתית.
 הזרמים כל של חופש־הפולחן את מבטיחה היתד, היא

 את והקונסדבטיביים, הרפורמים והלא-יהודיים, היהודיים
 השבוע ימות בכל התחבורה חופש ואת התפריט חופש

והשנה.
 היתה היא כזאת, חוקה לנו היתה אילו
אפ ללא לשוויון אדם של זכותו את מבטיחה

ליה.
 בחורי־ישיבה בין האפליה לביטול מביאה היתה היא

 וכל דתיות בנות בין בצד,״ל, המשרת העם שאד וכל
 והעולים בני־הארץ בין האפליה לביטול הבנות, שאר

במשק. השוררים פרוטקציה נוהלי לביטול החדשים,
 אובייקטיביים קריטריונים להנהגת מביאה היתד, היא
 בין והמפלים המפרידים נוהלים לביטול !לכל השווים
 יוצאי־מערב בין וערבים, יהודים בין ולא־יהודים, יהודים

 של רצון כל לביטול גורמת היתד, היא ויוצאי־מיזרח.
 ובמיל* ממלכתי, מיסמך בכל אתני ומוצא גזע דת, לאום,

 המגוחך והתכלית, הטעם חסר העגום, הוויכוח לביטול
1יהודי ״מיהו •של והגרוטסקי,
 היתה היא כזאת, חוקה לנו היתה אידו
 הגכלה, ללא לנוע אדם שד זכותו את מכטיחה
מסי־הנסיעות. לביטול במילא גורם היה זה
היתה היא כזאת, חוקה לנו היתה אידו
הביטוי לחופש אדם שד זכותו את מבטיחה
ההתאגדות. ולחופש

 וסרטים מחזות על הצנזורה לביטול מביא היה זה
 פירסוג האוסרות הקולוניאליות, העיתונות פקודות לביטול
 בכלי תשובה זכות להבטחת ממשלתי, רישיון לא עיתון

 אלז מכשירים ההופך המצב לביטול ההמוניים, התקשורת
השילטון. של בילעדיים לכלים

? בתבקידנס מעלתם מדוע
היתדן היא בזאת, חוקה לנו היתה אילו
ול אישית לחרות האדם זבות את מבטיחה
דמוקרטיים. שיפוטיים תהליכים

 המנדטורייב חוקי־ד,חירום לביטול גורמת היתה היא
 ל תקין! מישפטי הליך ללא מעצר וכל המינהלי המעצר
 לל הבתים פיצוץ להפסקת וההגליה, הריתוק צווי ביטול

שופט. פקודת ללא ציתות כל לביטול מישפט,
 תפקידו את מסיימת הזאת הכנסת היושב־ראש, אדוני

 ומבקשי הציבור בפני שוב מתיצבים וסיעותיה חבריה
שלהם. המנדט חידוש את

מעל מדוע אותם: לשאול חייב הציבור
ז ודינה

סו ■י-


