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ה מן יותר זו מהוקרה הופתע לא איש
 בעצמו שנתן הארוך, הגנראל דה־גול. נשיא

 כלל ידע לא באו״ם, לנציגו ההוראה את
 בעיניו לישראל. ידידותי מעשה עשה כי

רא ברורה הפגנה הפוך: אופי המעשה נשא
והת מישראל, צרפת הינתקות של שונה

לערבים. קרבותה
 המעשה■ את הבין פנים, כל על כך,

 מונד. לה בצרפת, ביותר החשוב היומון
 משרד־ בהשראת ספק בלי שנכתב במאמר,

 הצרפתית ההימנעות כי קבע הצרפתי, החוץ
 כך כדי תוך לישראל. ביחסה מיפנה מהודה
 הסתייגותו את נוספת בפעם מונד לה הביע

הצר העתון קבע נוקייב. מהתקפת החריפה
 בעיית את יפתרו לא צבאיים מעשים פתי:

ישראל־ערב.
 עקב אחר מומחה מבסוטים. בולם

 הצרפתי. המעשה אחרי בעניין הוא אף
ה כי■ סבר הוא גם רע״ם. נשיא זה היה

 צרפת. בעמדת מכריע מיפנה מהרה הימנעות
 ב־ לשופרות־התעמולה הוראה נתן כן על

עמדתה. על לצרפת הוקרה להביע קאהיר
 דויד גם חסר־תקדים: מצב נוצר כן על

 הביעו אל־נאצר עבד גמאל וגם בן־גוריון
 עצמו, המעשה מאותו שביעות־רצונם את
לעצמם. גדול נצחון בו ראו

היסטוריה
ה מ ח ן ג י תלי ל

מפ ילין־מור, נתן אמר יכולתי,״ ״אילו
 לממשלת פונה ״הייתי לשעבר, לח״י קד

 מוין הלורד הריגת הלשון: בזו מצריים
 במלחמת־השיח־ רק לא נקודת־מפנה היתד,

 במלחמת־השיחרור גם אלא העברית, רור
חכים ואליהו בית־צורי אליהו המצרית.

שופמן ח״ב
שותקה הועדה

 נשכחה. שלא דוגמה המצרי לנוער נתנו
 ממשלת על לזכרם, כבוד מתוך כן, על

גו להעברת הסידורים את לעשות מצרים
ישראל.״ לאדמת פותיהם

 אליהו שני של גופותיהם כי להניח אין
 זאת תחת הקרוב. בעתיד לישראל יגיעו
 הצעירים משני חיה בשורה למדינה תגיע

 לכך ידאג בקאהיר. לגרדום שעלו הצבריים,
ב שנכח פראנק, ג׳ראלד האמריקאי הסופר
 בעת הקאהירי בית־המשפט באולם עצמו

אמריקאי. עתון ככתב השניים, של משפטם
 זמן פראנק הקדיש האחרונות בשנים

 ואחריתו. המעשה תולדות לחקירת ומרץ
 אלא לח״י, מפקדי את רק לא ראיין הוא
בפרשה. שטיפלו המצריים האישים את גם

 ״דיברתי פראנק: סיפר האחרון. כרגע
 שר־החצר אז שהיה מי באשא, חיידר עם

 מתן שאחרי ,בימים לי: אמר הוא המצרי.
 רציתי לא כסהרורי. התהלכתי פסק־הדין

 להורג. השניים של הוצאתם את לאשר
הפ עצמו צ׳רצ׳יל ברירה. היתד, לא אולם

 לבצע ונאלצנו מצריים*, על עצום לחץ עיל
פסק־הדין׳.״ את

 היה פראנק של ביותר החשוב הראיון
 בעודם השניים את שראה האחרון האיש עם

ל התליין סיפר המצרי. התליין בחיים:
 כמו בחיי התרגשתי לא ״מעולם פראנק:

 אולם גופי. אברי בכל רעדתי ההוא. ביום
 אמרו הם אותי. להרגיע ניסו הצעירים שני
 יודעים אנחנו אותך. מאשימים איננו לי:

 הם השליטים. בידי עיוזר מכשיר רק שאתה
האחרון.״ הרגע עד אותי ניחמו

הכנסת
ר ס ס ו ב י ל י פ ה

אופו של לשירותה העומדות השיטות מה
 קבלת לבטל או לדחות המעוניינת זיציה
 שאינה בצורה להזיק לדעתה העשוי חוק

 למשל, האמריקאי, לסינאט לתיקון? ניתנת
 חוקים לדחיית ומובהקת בדוקה שיטה יש
ב הכנסת הפיליבוסטר. כאלה: תקנות או

 לשיטה כה עד נזדקקה ולא כמעט ישראל
ב גם הפיליבוסטר התאזרח השבוע זו.

ה בדרך נכנס גם ולו הכנסת, תולדות
אחורית.

 שיבוש הפיליבוסטר, חוקי. ים שודד
 שודד־ים, .ההולנדית: המלה של אמריקאי

 כמושג הפרלמנטרי הבינלאומי. למינוח נכנס
 אישור או החלטה קבלת עיכוב המציין

 פשוטו בלתי־פוסקים, נאומים בעזרת חוק,
 המניין במקום (ויתר שלא עד כמשמעו,

הח או חוק אותו לקבלת הדרוש החוקי
לטה.

 בסינאט בעיקר רווח זו בשיטה השימוש
 דיון להפסיק אין שבו כיודן האמריקאי,

 שירצה אחד סינאטור אפילו יימצא עוד כל
נח הכנסת במליאת הנידון. בנושא לדבר
 שזמן מאחר הפיליבוסטר, בפני הדרך סמה

 נואם לכל ומוגבל מוקצב הוא הדיונים
 לכן הכנסת. בוזעדות הדבר כן לא וסיעה.

 דווקא האופוזיציה אנשי השבוע הפעילוהו
 לחדשים ולו לעכב, כדי זאת עשו הם שם.

 תיקון המעבר, חוק קבלת את בלבד, אחדים
 המשמעת חוק בשם יותר הידוע ,6 מס׳

הקואליציונית.
 קבלת בוועדות. רק - תבסיסים

 הם בכלל והצבעות הכנסת במליאת חוקים
ב נקבע שמהלכו אוטומטי, פורמלי טכס
הנה או הממשלה בישיבות מראש כלל דרך
האמי הפרלמנטרית העבודה הקואליציה. לת

 וועדות של הישיבות בחדרי נעשית תית
 החוקים כל עוברים שם השונות. הכנסת

 מובאת כאשר האמיתיים. והסינון הנפוי את
 לקריאה בוועדה, דיון לאחר חוק, הצעת
 ובצידה הכנסת במליאת ושלישית שנייה

 שהסתייגו־ משמע — הסתייגויות מובאות
 שלא וברור מראש דינן נגזר אלה יות

 המובאות בהסתייגויות הדין כן לא יתקבלו.
קוא משמעת אין בוזעדה כי הוזעדה. בפני

 של השפעתם יותר גדולה לכן ליציונית.
 בוזעדה שמתקבלים והשינויים ההסתייגויות

ול בחוק נוסח לשינויי לגרום והעשויים
 הדיונים זמן גם עוקצו. את לעתים הקהות
הפרלמנ והתכסיסים מוגבל אינו בועדות

 כר אלה בישיבות למצוא יכולים טריים
 הפילי־ שיטת זכתה גם וכך נרחב. פעולה
 דוזקזב הכנסת ועדת בישיבת להגאל בוסטר

 ניצלו האופוזיציה שאנשי לאחר רק זה היה
 הפרלמנטריות האפשרויות כל את תום עד

האחרות.
 חוק הובא כאשר חמישה. מול אחד

 ה־ הכנסת לפני הקואליציונית המשמעת
)6 בעמוד (המשך

 בריטניה שראש־ממשלת כן כדי עד *
 פומבית, הביע בלתי־רגילה, שיטה נקס דאז

 שפסק' ״התקווה״ את הבריטי, בפרלמנט
יבוצע. המצרי בית־המשפט של יהדין

ת הכנה ת לבחיגו  בגרו
ם נ ח

 החל אשר להשכלה, הידוע המכון ע״י מוגש זה מבצע
 בעת תגלה המכון שם את בכתב. תיכוני בלמוד גם עתה

התשבץ. פתירת
 בכתות למוקדמות או בגרות לבחינות הכנה ראשון: פרס

חנם. ערב
ס ר נ<: פ  בכתב, למוקדמות, או בגרות לבחינות הכנה ש

. ם נ ח
ספרים. בפרסי יזבו נוספים פותרים
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