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 חצעת־החוק נגד שהצביע היחיד♦ חנר-חבנסת חייתי
:טעמים שלושה בגלל זאת עשיתי הבחירות. לדחיית

 עד חגוכחית חמשת את לחשבית חחחלטח •
הבחירות, אחרי

.• מדי, מאוחר למועד עאמם חבחירות דחיית •
 ורבע, 18 עד 18 לבני זכות־חבחירח אי־חענקת •

במילחמח. שלחמו צח״ל חיילי ביניהם
 חמאבק, את ניחלתי אלח מישורים שלושח על
 טתצ- שותפים כמח בעזרת מכו ולאחר לבדי, תחילח

בחצבעח. לא אך בחצי־פח, אלי טרפו

. 1973 באוןםונו 23-25
ש שערוריות שלו

חראשונח. חשערוריח על שמתי העיקרי חדגש את • ■
העיתונות. בכל חועלטח היא ■
 ח׳׳כים בשם הוגשה חבחירות לדחיית חצעת־חחוק ¥
 דברי את וסיימתי טשדר־חיום, לחשירח הצעתי פרטיים. \
נמרצת: בדרישח 2
 הכנסת. סגרת את מייד להפסיק ...יש :אמרי אורי •. י■
מתקבלות יום בכל כאשר אלה, גורליים שבימים ייתכן לא ^
בפגרה. הכנסת תימצא תשובות, הכרעות ■
 קץ מייד לשים יש יהיה, כאשר הבחירות תאריך יהיה 4
 — מושב''סדיר הבא בשבוע י לשתות יש הכנסת. לפגרת ¥
 הכנסת. של — סדיר אך בלתי־רגיל, 4
מעניינת. חיתח זו דרישח תוצאת . ¥
 למ* זו, נקודח חוזכרח לא המקורית בחצעת־חחוק י |
כשחורח חכנשת. את לכנש כוונח שאין ברור שחיח רות 2
 בח הוכנס ראשונח, לקריאת חמשת, לשולחן חחצעח ■
 ושניתן בפגרח, נשארת שחמשת קבע הוא חדש. שעיף ^
 דרישת פי על או הממשלח, דרישת פי על רק לכנשח ¥
חברי״כנשת. 30 ^

 זו: מקודח חראשונח בקריאה נאומי את פתחתי ■י
 שאין שערוריה היא הזאת הצעת־החוק :אמרי אורי 4
 להחזירה. שצריך למי אותה להחזיר מציע ואני כדוגמתה, ¥
 מונחת שהיא כמו הצעת-חחוק, של פירושה 4
התקין. הפרלמנטרי המישטר ביטול הוא לפנינו, ¥

 לפנות יכולים היינו חוקה, בארץ קיימת היתד. אילו
מכריז היה העליון ובית־המשפט העליון,• לבית־המשפט 2
 יסר־ את סותרת היא באשר וכל, מכל בסלה שהצעח*החוק ■
החוקה. דות 4
 חצעת־החוק, לטי .25.7.73 ביום לפגרה יצאה הכנסת ¥
שבו שלושה עד לפחות סדירה ישיבה הכנסת תקיים לא 4
 ינואר. בסוף כלומר הבחירות, אחרי' עות ש
ויותר חדשים שישה כמשך :הדבר פירוש 4
תקץ. פרלמנטרי מישטר כישראל אץ 1

הזאת הכנסת את (ב)ו3 בסעיף החוק הצעת אומרת מה
 הממשלה, דרישת על־פי או :דרכים בשתי רק לכנס ניתן . ■
 על־ רק כלומר׳ — חברי-כנסת שלושים דרישת על־סי או ^
הימני. הליכוד דרישת ■י ¥
 עניין להעלות יוכל לא הישראלי מחנה־השלום כל 4
 תשובה, לקבל יוכל לא שאילתה, להגיש יוכל לא לייון, ״
 לסדר- הצעה להעלות יוכל לא בירור, לדרוש יוכל לא 4
המדינה. המוני את היום המטריד נושא בשום היום ¥
העיראקי, הבעת ואת הסורי הבעת את היום עד הכרנו ■
בדר — הישראלי. הבעת של מישטר מכירים אנחנו היום 2
 לכנס יכולים הימני והליכוד הממשלה רק תמיר.—עופר ■
של ורלמנט תחיה כולה הכנסת הכנסת. של ישיבה 2
דיפוקרסיה־עממית. ■
להצמיד חייב — כחירות לדחות שמציע מי 2
 ה■ לחזרת הכנסת, לכינוס הזאת ההצעה את ■
יפו■ דימוקרמי כלל זח תקינה. לעבודה כנסת 4
 הכני כינוס או ימים, תוד מייד, כחירות או די. ■
סדיר. למושב מייד סת 4
 דווקא אנטי״פרלמגטרי בלתי-פרלמנטרי, מצב נוצר 2
 גור- כשד,כרעות המדינה, של ביותר הגורליים בשבועות |
לקבוע העלולות הכרעות הממשלה, עיל־ידי ליות.יתקבלו 2

״ 2* ״ י * ״ ״ ״

 זאת שבתקופה הייתכן ולדורות. לשנים המדינה גורל את
 בישראל, אמיתי פרלמנט יהיה לא קיימת, הכנסת תהיה לא

 לדיון אותו יקראו הליכוד או שהממשלה גוף רק אלא
 ראש־הממשלה של נאומים לאשתי׳ כדי לפעם,׳ מפעם

כדוגמתה. שאין שערוריה זוהי ז" בגין של נאומים ולשמוע
 נודע גורליים. דברים נקבעים שעדדשעה, יום־יום,

להת איים שפירא שמשון יעקב ששר-המישפטים עכשיו
 האם 7 כזה דגר על תגיב לא הכנסת האם מתפקידו. פטר

בכנסת? יבורר לא זד,
 אין של/שר-הביטחון. אינפנטילי נאום אתמול שמעתי

 רק יכול אני אינפנטילי. נאום היה זה :אחרת הגדרה לי
 את מראה הייתי לא — דיין משה הייתי שאילו לומר

 לא שהכנסת הייתכן רב. זמן במשך בטלוויזיה פרצופי
 יידון לא זה האם ז הכנסת את מעניין זה אין האם 7 תגיב

7 כזאת בתקופה קיימת תהיה לא הכנסת האם 7 בכנסת
 שכר עם מה להתקבל: שצריכים רגילים חוקים יש

 עומדים דברים אלף־ואחד 7 זכויותיהם עם מה 7 יהמגוייסים
 במילחמה, הקשורים דברים גם המדינה. של סדר־יומה על
 ייעשה זה כל לכנסת? יובא זהילא כל רגילים. דברים גם

? לחודשים יידחה או הכנסת׳׳ בלי
■ ■ ■

 הפעם כי תמיר.—עופר—בדר על דיברתי במיקרח לא
 ושמו עופר,—בדר של לקנונייח תמיר שמואל גם צורף

עימם. יחד הצעת״חחוק, על התנוסס
 חקו* הנאום את לשמוע חכנסת זבתח זו בהזדמנות .

 הצעת־ על לחגו קם חוא תמיר. של הראשון אליציוני
 על שמו את שם איך בקריאת־ביניים שאלתיו חחוס•
 באותם ענה והוא■ הכנסת, את להשבית שבאה חצעוו

 הליכוד או שהממשלה :עופר אברהיד! כמו הנימוקים
 פשרת, שדרושח לפעם, מפעם הכנסת את לכנס יוכלו
נורא. לא שזה

לבאות. אות שזהו לי נדמה

להצניען מבלו האם
 את לכנס בדרישת זח, לסעיף הסתייגות חגשתי

 ח״כים, כמח בעדח חצביעו תקינח. לעבודה מייד הכנסת
 לאחר נגדה• הצביע המכריע חרוב חאוזנר. גדעון ביניהם

 נגד קולות 64־3 הכנסת להשבתת הסעיף נתקבל מכך
 אמר מיקוניס שמואל אפילי בילבד. שלי :קול — 1

כנסת. שאין נורא שלא
 שאילתות. להגיש אפשרות כל עוד שאין הדבר פירוש •

 חטחדל לגבי — בציבור המנסרות הבוערות השאלות
 ועוד לשלום, חטשא״וחמתן לגבי חמחריד, הביטחוני

והממ תשובח, עליהן לתבוע יחיח אי־אפשר — ועוד.
בכנסת. עליהן לענות תצטרך לא שלה

בעי ,1949 ביגואר הראשונה הכנסת .בחירת מאז
ביש כזח מצג חיח לא מילחמת־חעצמאות, של צומה
ראל.
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 חבחירות, למועד נגעת חשנייח נקודת־חמחלוקת
 את לדחות שצריכים בדיעח תמכתי חסילחמח בימי
 מכן שלאחר המאורעות אולם חודשים. לכמח הבחירות

 בחקדם חבחירות את לקיים הצעתי דעתי. את שינו
נובמבר. בסוף חאפשרי,

ב חצעידחחוק את טסדר-חיום להסיר כשהצעתי
 :כך בקיצור זאת חסברתי טרומית, קריאת

חזעת* חיוס יגישו שחסיעות מציע אני :אכנרי אורי .
 מוקדם. יותר הרבה תאריך עם חדשח, חוק

עיקריים: טעמים שלושה לאור כך חושב אני
 ומהירות, חשוגות הכרעות בפגי עומדת הממשלה )1(

הח יש רבות. לשנים המדינה גורל את שיקבעו הכרעות
 צורך ויש לשלום, למשא־ומתן לכניסה בין־לאומית לטת

 הזה. למשא-ומתן תיכנס ברור, מנדט עם אמינה, שממשלה
האפשר. ככל הבחירות להקדמת חשוב נימוק זהו

 אחראיות הנוכחית והכנסת הנוכחית הממשלה )2(
 והימים האחרונות השנים של והאחרים הפוליטים למחדלים

 בכנסת לבחור האפשרות לציבור שתינתן חשוב האחרונים.
 מבחינת גם האפשרי, בהקדם חדשה ובממשלה 'חדשה•
האישי. ההרכב מבחינת וגם פוליטי ההרכב

 סיעות עם אחת בסירה נמצא אני זו שבגישה יתכן )3(
 כנראה, סבור, הימני שהליכוד בעוד אבל הימני. הליכוד

 אני בעליה, הסיפוח מחנה נמצא מהמילחמה שכתוצאה
 וש־ ,לשלום הגעגועים בציבור ,שגברו ובטוח משוכנע

רב. בביטחון האלה לבחירות ייכנס מחנזדהשלום
 ומהו דעתך, לפי מוזנח־השדוס הוא מי :בגין מנחם

7 החדש הכוח
 שלי, ההגדרה לפי השלום, מחנה אבניי: אורי

 אבל המפלגות. ברוב נמצא הוא החדש, מהכוח יותר גדול
שלו. חוד־המחץ הוא שלנו הסיעה

 את חסברתי הראשונה, בקריאה היום, למחרת
:יותר מפורטת בצורה עמדתנו

 דחיית ,לבעיית היושב־ראש, ...אדוני :אכנרי אורי
פנים. שתי יש הבחירות
 אין גורליות, חכרעות להתקבל כשצריכות אחד, מצד

 חוד- בעוד בחירות בפני העומדת ממשלה שיש בריא זה
 החלטות לאי־קבלת אמתלה ישמש הדבר׳ שיים־שלושה.

 שיקול להסדר־שלום. למשא־ומתן הכניסה כגון חשובות,
 הבחירות את לדחות הרעיון את להצדיק יכול היה זה

 שכך מודח ואני לשנה, או לחצי־שנה ארוכה, לתקופה
שבוע. הראשון,'לפני ברגע חשבתי

הנגדי. הנימוק יותר חשוב■ אולם
 כני של חמנדט תם. זו ממשלה של המנדט

מאנ מורכבת הזאת הממשלה תם. — זו פת
כוש סושטי-רגל הבחינות, מכד כדטלים, שים
 האשמות בטחונייס. פוליטיים:וסושטי-רגל לים

 רובצות — וצבאיות פוליטיות — כיותר כבדות
האח הכנסת ולפתה הזאת, הממשלה לפתח
הזאת. לממשלה ראית

 הדרו על מצביע שר־המישפטים של ההתפטרות איום
להת צריך שר־הביטחון רק לא מסודרת. במדינה הנכונה

 מחדל שאחרי מאליו, מובן דבר זה שקרה. מה אחרי פטר
 דמוקרטית מבחינה אך להתפטר. צריך שר־הביטחון כזה

מתפטרת. היתד, כולה הממשלה
 חדשה, כנסת האפשרי. בהקדם הבחירות את לקיים יש
 האחרונות, בשנים שנעשה למה באחריות נושאת .שאינה
 יבחר שיכריע, כפי הציבור יכריע הציבור. על־ידי תיבחר
שיבחר. כפי הציבור

 ואני — מאמין אינני היושב-ראש, אדוני
כד טכני צורר שיש — מלא כפה זאת אומר
ומעלה. כחודשיים הבחירות חיית
 המינים- למיניסטריונים. שייכים המומחים מומחים. יש

 אינטרס יש ולמפדיל למערך למפלגות, שייכים טריונים
 והמיסלגות הממשלה רצו אילו הבחירות. את לדחות

 מתקיימות היו — חודש תוך הבחירות את לקיים העיקריות
זה. דבר מונע היה לא מכשול שום חודש. תוך הבחירות
 קיימה לא ארצות־הברית האם אך מגויים. העם נכון,
 מיליוני כאשר מילחמת־עולם, של בשיאה ׳1944ב־ בחירות
 ז קרבות של־ בעיצומם לים, מעבר היו אמריקאיים בוחרים

 בהדיפת המופלאה יכולתו את אלה׳ בימים הוכיח צה״ל
 לבצע שיוכל עליו סומכים איננו האם התקפות־מחץ. שתי

הב את לקיים אפשר הפסקת-אש של בתקופה 7 בחירות
ביותר. הקדמיים בקווים אפילו כסדרן, ביחידות חירות

 האם ז המדינה מן היום מנותקים בצה״ל האנשים האם
במדינה? נעשה מה יודעים אינם

 מי שקרה. מה על שאחראי מי לגבי דיעות להם יש
 שומע לירושלים. מתל-אביב בדרך טרמפיסט היום שלוקח

 הבחירות לקיום מניעה שום אין• החיילים. חושבים מה
עניינית. לא וגם טכנית לא בהקדם,

 שאין סכור אני היושכ-ראש, אדוני לפיכך,
 בדצמבר. 31ל־ הבחירות את לדחות צויד שום
 אותן לקיים -אמיתית כוונה שיש גם מאמין איני

 כד לא דחייה. עוד שתהיה בטוח אני ■בדצמבר.
טכ מסיכות אם בי אמיתיות, טכניות סיבות

טכניות. שאינן אמיתיות מסיכות מדומות, ניות

ת כו ה ז ר חי  מ
ס די ״ ח הצעירים ד

 זכות' להבטחת נועדת טלי חטליטית ,ההסתייגות
צת״ל. חיילי לבל חבחירח
 נדרט טבו מצב מאשר יומר מחפיר עוול בעיני, אין,

 שתי• מבלי חמדינח, למען נפשו את לחרף וטבוע 18 בן
חזאת. תמדינח בממטלת לנחור הזכות לו נתן

ש מי כל ספטמבר. בחודט נסגר פינקס־חנוחרים
לנחור. יכול אינו מכן, לאחר 18 לו מלאו

הראשונה: בקריאת בך על אמרתי
 אני היושב־ראש, אדוני מזה, ״.חוץ :אבנרי אורי.

 ולכל המגוייסים, לכל זכוודבחירה להעניק שיש חושב
.1974 בינואר האחד עד 18 לגיל שיגיע אדם

מח של כעידן כעייח. שום כאן רואה איני
 שאי-אפשר לטעץ מגוחך אלקטרוניים, י שבים
 הבחורים של נוספים, בוחרים פינקסי להכין

כ הרגיל סינקס-חכוחרים ליד האלה. הצעירים
.18 בני של סינקס״מילואים מונח יהיה קלפי כל

 האם ז18ה* במאה חיים אנחנו האם הבעייח? מה
 מחשב יעלה דקות תוך 7 ביד ומעתיקים לבלרים יושבים

האלה! השמות אלפי את אלקטרוני
 בו מקום ככל כחירות לקיים יש שנית,

כבתי-חולים, גם — דהיינו חיילים, מצויים
 זכות-בחירח להעניק דרטתי בה הסתייגות, חגטתי

 בפינקק׳ בלול אינו טמו אס גם מגוייס, חייל ״לכל
ביוס־חנחירות.״ 18 לו טטלאו אדם ולכל הנוחרים,

נד* חיא אן זו, הסתייגות■ בעד תצביעו ח״בים כמה


