
• מכתבים

כיחד הזיפים
— סמל

ביחד גמדים
המצב —

איחוד ■

חשלום מיפלכות
 עי יזמתי, האחרונות הבחירות לפני
 למיפלגות הקוראת עצומה ידידים, קבוצת

מ להתאחד, השלום
שהאפ אמונה תוך

לת היחידה שרות
כמדי־ כלשהי מורה

 באיחוד נעוצה נד,
השלום. מיפלגות

'שתוצ מקווה אני
הצ הבחירות אות
 עיני לפקוח ליחו

 ושתצליחו שאננים,
סוף, סוף־ ליצור,
 אופוזיציונית תנועה

 שתמשוך רצינית
 אלה כל את אליה

לשינוי. ששואפים
 העצומה חותמי וחמישה שישים בשם
הרעיון, ותומכי

תל־אביב סטן, טלילה

 בקשת ■

שכולים חורים
 יובדהכי־ מילחמת של שכולים הורים אנו

 מישפחות עם להתכתב מעוניינים פורים,
שכולות.

עמו והצער הכאב ונשוחח. כיתבו אנא,
 ותקלו עליכם נקל קשר ביצירת אולי קים.

עלינו.
 וביגונכם, בצערכם איתכם

טבריה ,14 ת׳ד שאקי, ורותי אלכד

במדיגת י■

הגמדים
— ״הנדון ,1906 הזה״ ״העולם
 הממשלה הרכבת על לחי״, סטירת

החדשה.
 היתר■ המאמר, את שליוותה התמונה

וחלי חס הם בממשלה שהשרים לא בול.
 אחד הזאת ההיצמדות אבל קופים, לה

 כל של המצב את מסמלת ממש לשני,
הזאת. החבורה

 שוב לכתוב מתכוננים שאתם במיקרה
בתמו להשתמש יכולים אתם הנושא, על
 היא גם המסמלת המצורפת, הגמדים נת
מצב. !אותו את

אנזישטודם חצב, חיים
 ,,׳החצי ;■

מנחל״

 וטייל ״בלה ,1906 הזה״ ״העולם
התנה על ישראל״, במלונות —

 מיש- מנכ״ל של הבזבזנית גותו
גיבתון. חינוך רד־התיירות,

 גיבתון. על הכתבה את בעניין קראתי
 קול־ישראל, מנהל היה שהוא בזמן

 מדוע? מנהל״. ״החצי לו לקרוא נהגנו
 וחצי בארץ, היה שנה חצי שרק כיוון
 (בבתי־מלון בחו״ל להסתובב נהג שנה

 חשבון על יוקרה, ומיסעדות מפוארים
הרדיו). אגרת משלמי

מ., ירושלים השידור, רשות עובד י.

גיבתון חנוך
החשבון על

 ביטוי ■

___£ 2
 ייצגתי הקדמי, בקו חיילים בהיותנו

 את סופר, חיים הטוב, חברי עם יחד
 בקשר גאים היינו וכולנו 2154 ד״צ חיילי
הזה. העולם עם הטוב

 של רחבה קשת בעלי אנשים היינו
מאיתנו מעטים ולצערי השקפות־עולם,

השלום. למחנה קרובים היו
 את שינו עינינו, ראו ואשר המילחמה

ש ושמחנו הקצה אל הקצה מן :המצב
להש קולע ביטוי לתת ידע הזה העולם

והרגשותינו. קפותינו
שכו וצר נמחץ, השלום מחנה לצערנו

 שאף דעו אך ומפורדים, בארץ השלום חות
 מאי- רבים רבים המדים, את פשטנו כי

להישנות. בדיעותיהם יחזיקו לא שוב תנו
 במקום ולצערה" ביחד איננו שוב עתה,
לפ יכול אינני כמדריך־תיירים, עבודתי

 קבועה. כתובת לי אין גם בצבא, כמו עול
ובמנ בכנסת אבנרי בעד שאני דעו, אבל

 — השלום למען פוליטי גוף בל של היגות
הוא. •בנפשנו כי

צה״ל ,2154 צ ד׳׳ גייטהיים, עמי

 מכתב ■

אדיוט לעם
 הארץ ״זו ,1906 הזח״ ״העולם

 העם על אדיוט״, לעם מיכתב —
 מחשילטון לחי סטירות שסופג

לשתוק. וממשיך
 ©הכתבה. התרשמותי את להביע רציתי

 יודע המצוי שהושראלי ■טענתי הזמן כל
 שלו, הפרטיים האינטרסים עבור להילחם

 שזה אומר הוא מגבוה עליו וכשמשתינים
גשם.

 כל־כך שהיא זאת, כתבה מופיעה והנה
אלה. טרופים בומים למצבנו אקטואלית

תל־אביב טורם, יצחק

 חסודי חגשק ■

האוייב של
הטו־ ״הנשק ,1907 הזה" ״העולם

 חייל של למערכת מיכתב די׳/
לחבי הצו כי הטוען, מילואים,

 להחמיר וההחלטה הכובע שת
החיילים, של המסודרת בהופעה

צה״ל. של הבעיות את יפתרו לא
חד במיתקפה שפתח למילואימניק הידד

 ובלתי־ גסה העליון. מפקדו על הפעם שה.
ובכוו ללא־הגיון חשוב, ויותר — מרוסנת

ל קשה כזאת כוונה בלי הרי הרסנית. נה
 מעשי כל את לקשור צורך יש מדוע הבין

ב ההקרבה ורוח המפוארים ההתנדבות
והמקצועיים הפרטיים בחייו הקרב, שדה

)10 בעמוד (המשך

החוק? את הנשיא הבו האם
 שאינו באופן הורכבה היום של הממשלה ידעתי, לעניות

הממשלה. יסוד: בחוק .המבוטאת המחוקק כוונת במיבהן עומד
אמורים: דברים במה
 מיפי מרכז בישיבת מאיר גולדה ח״כ הודיעה 3.3.74ה־ ביום

 הממשלה להרכבת המנדט את מחזירה היא כי העבודה, ליגת
 נכתב מכן שלאחר הסמוכות ההתרחשויות על •המדינה. לנשיא

 היא הנשיא. אל לטלפן גולדה מיהרה ״במתכוון : )4.3.74( במעריב
 בה. לחזור לשדלד■ שבאר, למשלחת העניין... את לחתוך רצתה

י איחרתם. בבר — מצטערת יאמרה: ת ע ד ו א ה י ש נ י ל  כ
ן י י א ח ו כ ב ב י כ ר ה ״ ל ה ל מש מ ר.ד.). — שלי (ההדגשה !

 כזו שהודעה •נאמר לא הממשלה יסוד: בחוק מקום בשום
 להיות צריכה הנשיא אל ממשלה להרכבת המנדט מקבל של

 (טול, הנשיא אצל הפיזית התייצבותו תוך פורמלי טקס !מלווה
 על להודיע היה שברצונה מאיר ׳שהגב׳ אפשרי מיקרה למשל,
 לזמן אותה המרתקת ׳במחלה ומייד לוקה היתד, המנדט, החזרת

בהתייצ חייבת היתה כזה במיקרה יגם האם — למיטתה ארוך
הנשיא?). אצל בות

 העבודה מרכז בישיבת מאיר הגיב׳ של הנ״ל יד,דקלרציה
קונסטי אקט היא לנשיא רוח באותה הודעתה אחר-יכך ומייד

א טוציוני ל ט ו ק , א י ת ג ל פ  נפקות יש זו להודעתה ואכן מ
;החוק) (להלין: הממשלה יסוד: בחוק המעוגנת קונסטיטוציונית

 הטיל המדינה שנשיא ״לחיבר-יהכנסת באמיר: לחוק 7 בסעיף
 תקופה ׳תפקידו למולוי נתונה ממשלה להרכיב התפקיד את עליו

 נוספות בתקופות זו תקופה להאריך רשאי הנשיא !ימים 21 של
יום.״ 21 על יהד יעלו שלא ובלבד

 7 סעיף לפי התקופות ״עברו נאמר: לחוק, (א׳) 8 ובסעיף
 או ממשלה, שהרכיב המדינה לנשיא הודיע לא וחבר־הבנסת

ו ע י ד ו יה יש ן כן י נ פ ל ל י א ו ש ד י ב ב י כ ר ה  ל
ל ש מ  ממשלה להרכיב התפקיד יאה להטיל הנשיא רשאי ה, מ

ר על ב ר ה ח  מוכן שהוא לנשיא שהודיע הכנסת של א
ר.ד.). — שלי (ההדגשות התפקיד״ את לקבל

 לגב׳ הנשיא על־ידי ארכה מתן של האקט כלפי הביקורת
 אלמנטים שני ניתוח תוך להלן מודגשת 43.74 ביום מאיר

:שלעיל (א׳) 8 בסעיף המבוטאים
 בכוחי אין ״כי לנשיא מאיר הגב׳ הודיעה לעיל, כאמור א.

לפי שכן ביותר, משמעותית היגד, זו הודעתה ממשלה.״ להרכיב

 שיחיה צריך הממשלה את להרכיב שעתיד מי האמור 8 סעיף
כן. לעשות הכיח בידו

 מאיר הגב׳ של הנשיא אל מההודעה חזרתה את נראה אם
ציפ אכן שהיא כפי המיפלגתי, :במישור פעלה שהודעתה (לאחר

 חוק את מפרשים עצמנו נמצא — החוק לפי אפשרי כדבר תה)
 ולהכשרת פנים־מיפלגתיים לפיתרונות באמצעי הממשלה, יסוד:

 בעלת הודאת על-אף הממשלה להרכבת הממשלה מרכיב ידי
ממשלה.״ להרכיב בכוחי ש״איין עצמה הדין

 נאמר לא ״רשאי״. הנשיא בי הנ״ל, 8 בסעיף נאמר ב.
הקוב אחרים רבים בחוקים במו לפרש, יש לדעתי, אך, ״יחייב״.

. 8 בסעיף האמור ״הרשאי״ את סמבות, של כשאלות עים ב י י ח כ
 של מהלכיה המשך ■חוקיות שאלת את לבחון נרצה אם

 במעשה ואילך) האמורה הודעתה (מרגע הנשיא וכבוד מאיר הגב׳
 לכאורה, המוקנה, הרחב הדעת שיקול על הישענות תוך המרכבה

 כה לתת יכול הנשיא ■כבוד כי יוצא הרי — ״דשאי״ במילה
 ביום מאיר לגב׳ נוספת ארכה מתן על־ידי ממשלה להרכבת

 הכשיר בכך הרי — נתן ואם זה! כח בידו שאין למי ,43.74
וטקסים. מילים על-ידי חסר־כושר

 אינו האמור ״הרשאי״ כי אומרים היינו האם כן: על יתר
— באשר: למשל, ״יחייב״, בבחינת

הנ״ל. 7 סעיף לפי התקופות חלפו .1
יסהצהריתה. עומדת היתד, בכל־זאת מאיר הגב׳ .2

 לנקוט ״רשאי״ הנשיא אין אלה מיקרים בשני כי ספק, אין
 מעשה בהטלה הוא ב י י ה אלא תעשה״, ואל ״שב של בעמדה

 ספק להיות צריך לא לדעתי, כן, כמו :אחר. ח״כ על המרבבד,
הטלפו להודעתה קונסטיטוציונית משמעות אותה לייחס שיש
.3.3.74ה* ביום לנשיא מאיר הגב׳ של נית

בדב שהועלו המהלכים של הקונסטיטוציונית למשמעות נוסף
נוספת: משמעות קיימת שלעיל, רי

 הודעתה מיום מאיר, וגב׳ הנשיא מהלכי את שמקבל מי
 בחוק המחוקק כוונת במייבחן כעומדים המנדט, החזרת על לנשיא
 להצהיר ראש־ד,ממשלה את הכשיר ממילא — הממשלה יסוד:

 ימים, מיספר כעבור או למחרת, רק תיבחן שיאמיתותין הצהרות
. לעולם או . . לא

ירושלים דמאדי, רמי

1908 הזה השלם


