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 ב\־יר גזט\.במו שיגרגז ג\1־ב2
ר\זבת1ט נפרה באח־יגז גגד או:

 הכנסת את לכנס הבקשה כי אפשרות גם קיימת האופוזיציה. קולות מיעוט
מפ״ם. מצד תבוא בפגרה
 הצהרות עליה לשמוע עשוי שאינך מדאיגה, התפתחות •

 הוא במיוחד מדאיג הארץ. מן הירידה בממדי הגידול רשמיות:
 מלחמת אחרי מיד ארצה שעלו ותיקים, הינם הגדול שברובם היורדים, הרכב

 הוטל שלהם. הפיצויים ומענקי רכושם את עתה אתם והמוציאים השניה העולם
באיזו שיקבע רשמי סקר הראשונה, הפעם זו לערוך, ממשלתיים גורמים על

המדינה. של הכלכלי בפוטנציאל זו ירידה פוגעת מידה
 אם חדש, מיפנה לקבל עשויה ירקוני שייקה פרשת •

 בארץ ביקר שייקה כי הידיעה, אמיתות תתברר אומנם
לשייקה כי מסתבר, זו ידיעה לפי מספר. שבועות לפני בהחבא,

 בהסתר, להגיע מיהר והוא לדין, להעמידו עומדיים כי רשמיים ממקורות גונב
עניינים. כמה לחסל על־מנת

ה חקירות סיום עם ציבורית, שערוריה לפרוץ עשויה •
כדי תוך ״דך. התחבורה בקואופרטיב שהתרחש במה משטרה
 המשטרה גילתה החברה, הנהלת כלפי שכוונו השמועות באמיתות חקירותיה

לגמרי. אחרים בכיוונים מפתיעים גילויים
 הסוכנות של ההתיישבות מחלקת מנהל וייץ, רענן דר׳ •

העברית באוניברסיטה כפרופסור להתמנות עשוי היהודית,
 לחקלאות הפקולטה ליד. למענו, מיוחדת פקולטה שתוקם יתכן כירושלים.

נחשלות. למדינות לסיוע מיועדת שתהיה
תל־אביב כצפון המוסלמי בית־הקברות הריסת פרשת •
 של המוסלמית העדה נציגי אומנם, הגיעו, שעבר בשבוע הסתיימה. טרם

 הקברות מרבית את להרוס לה יתירו לפיו רשות־הפיתוח, עם להסכם יפו
 מאות כמה התארגנו בינתיים אך וסגורה. קטנה לחלקה העצמות את ולאסוף

לביטול משפטית במערכה לצאת כדי עורך־דין, להעמיד החליטו העדה, מבני
ההסכם.

ה משרד לפקידי לפנות המבקשים יכולים
״ב האינפורמציה. את מהם לקבל חקלאות,

הת הבריטי,״ בפארלמנט כזאת תשובה עד
 ״היתה אופוזיציוני, ח״כ רם בקול רתח

הממשלה!״ נופלת
 ח״ב על־ידי הוגשה השניה השאילתה

 לנעשה נגעה והיא ארדיטי, בנימין חרות
 השר: השיב הסעד. משרד של במוסדות

לש ויש וסוציאליות, רפואיות שאלות אלה
 ופוגעת, חמקנית תשובה בסוד. עליהן מור

 על אישיים פרטים ביקש לא שהח״ב מאחר
 מן טטטיטטי חומר אלא אחר, או זה חניך
לעתונאים. סיפק הסעד שמשרד הסוג

קוב כאשר האחרונה. זירת־הקרב
 היא היום, סדר את הכנסת נשיאות עת

 לדיון עילאית, בקמצנות הזמן את מחלקת
 משלוש־ יותר לרוב, מקצים, אין חשוב
 המקבלות הגדולות, הסיעות שעות. ארבע

 יכולות חבריהן, מספר לפי הקצבת־זמן
 קטנות סיעות מקיפים. נאומים שני לשאת

דקות. חמש־עשרה או בעשר להסתפק חייבות
 למרות וזאת, זמן. אין הניצחי: התירוץ
 להיעשות צריכה בהם החורף, שבחודשי

מת הכנסת, של העיקרית העבודה לכאורה
ממ הצעות מחוסר רבות, ישיבות בטלות

לדיון. שלתיות
 לתמרונים שנותר היחיד מרחב־המחיה

 השונות. הכנסת ועדות הן פארלמנטריים
 נשמעו לא עוד וכל הגבלת־זמן, אין שם
 אי־אפשר ההצעות, וכל ההסתייגויות כל

הקואליצ של ההצבעות מכבש את להפעיל
סגו בחדרים אומנם נערכים הדיונים יה.

שם רק אולם הקהל, מעיני הרחק רים,

14 מעמוד (המשך
 של הכנסת תקנון כמו לו, המוקצב זמן

 כל אין בהם פארלמנטים, קיימים ישראל.
ה בידי ניתנת באחרים, זמן. של הגבלה

 הדיון סדרי את לקבוע הזכות אופוזיציה
הברי בבית־הנבחרים החשובים. בנושאים

 מהו המחליטה היא האופוזיציה למשל, טי,
 הרוב של זכותו התקציב. על הדיון סדר

 של ימים 23 אחרי רק הדיון את להפסיק
ויכוח.

 כלי השאילתה מהודה בתי־הנבחרים ברוב
 ושעות־ ,האופוזיציה בידי חשוב פארלמנטרי

 ונוקב שוטף לדו־שיח מתפתחות השאילתה
לה יש בישראל, הנבחרים. לבין השר בין
 שלושה כעבור ורק בכתב, שאילתה גיש

 תמיד לא עליה. להשיב השר חייב שבועות
ולאח — זה מועד שמירת על השר מקפיד

 בעצם לזלזל שרים כמה החלו אף רונה
תשובה. לתת חובתם
ב והתחמקו שרים קמו זה, אחר בזה
 היה ראשון תשובה. ממתן מעליבה צורה

 על־ידי שנתבקש דיין, משה החקלאות, שר
 יוסוף מפ״ם וח״כ לוין נחום חרות ח״כ

הנוג ענייניות שאילתות על להשיב כמיס
הנתו מן חלק דיין: תשובת למשרדו. עות
לזאת נוסף ידו! תחת אינו המבוקשים נים

תצפית
כריודהמועצות. עם המסחריים כקשרים הרחבה צפויה 0

 שתי בין המסחריים הקשרים נפסקו ולכאורה רשמי, סחר חוזה אין ני אף
 הסחורות רוסיות. סחורות לישראל מגיעות סיגי, מיבצע פרוץ עם המדינות
בפולניות, ומוגדרות אחרות, מזרח־אירופיות ממדינות או מפולין ארצה מגיעות

רוסי. מקורן אך ,,ונו הונגריות
האירופי השוק הומת את להבקיע מאמץ תעשה ישראל $

ף. ת שו מ  לתוצרת שוקיהן את לפתוח חייבות אירופה מדינות קו־ההתקפה: ה
חייבות שהן המוסרי החוב בגלל אלא כלכליות, סיבות מתוך לא — הישראלית

את תעמיד ישראל של רגליה דחיקת ישראל: דוברי יטענו השואה. לניצולי
 ה ההשמדה פעולות המשכת משום בה ותהיה שואה, סכנת בפני כלכלתה
יהודיים וגופים שופרות יגוייסו זה לצורך ההיטלראית. גרמניה של נאציות
העולם. ברחבי
תזכה אם נם : הישראלי המשק מיבנה לגבי האוצר הערכת 9

 כמחצית לסגור צורך יהיה האירופי, השוק מדינות מצד מיוחד ליחס ישראל
 עם שווים, בתנאי־מכם אף להתחרות, יוכלו שלא הישראליים, מיפעלי־הייצור

האירופיים. המיפעליס
 בי לגמרי ברור הכנסת, פגרת התחלת לפני עתה, בבר ס

היחמה הפגרה. בזמן מיוחד, למושב להתכנס תתבקש הכנסת
 בפרשת הפארלמנטרי■ המסע הצלחת אשר החרות, תנועת מצד כנראה, תצא,

עם גם בכנסת, הממשלה את לרסן ניתן כי במחשבתה אותה שודדה סובלן

 שיש ההרגשה האופוזיציה לסיעות ניתנת
דבר־מה. לעשות ביכולתן
 זרקור את לפתע היפנתה סובלן פרשת

 אלה. בוועדות הנעשה אל הציבורי העניין
הכס ועדת של דיוניה ההתעניינות: מרכז
 ועדת (הראשונה: בחשיבותה השניה פים,
ה נציגי הכנסת. ועדות בין ובטחון) חוץ

ה במליאת נבלמו שפיותיהם אופוזיציה,
 הסגרתו פרשת שם הועלתה כאשר כנסת,

 הכספים. בטעות היטב התחפרו סובלן, של
 הממשלה, שרי עם שוטף קרב ניהלו הם

הוועדה. בפני שהופיעו
מתשובו באו ביותר המרעישים הגילויים

אח שפירא. חיים משה שר־הפנים, של תיו
 הדיון במיסגרת המשטרה, שר הופיע ריו
 מהזדמנויות אחת בכל משרדו. תקציב על

 פאר־ לזירת־קרב הכספים ועדת הפכה אלה,
 את לחשוף השרים נאלצו בה למנטרית,

המבישה. בפרשה הממשלה ערוות
נו שר הופיע שעבר בשבוע השאלות.

 בר־יהודה, ישראל זה היה הוועדה. בפני סף
 מוקצבים תקציבו שבמסגרת התחבורה, שר

 התעופה ולאגף על אל לחברת מיליונים
 ב)13 (סעיף הכנסת תקנון פי על האזרחית.

 הנוגע השר מאת לדרוש הוועדה ״רשאית
ל שנמסר בעניין וידיעות הסברה בדבר

 נציגו על־ידי או בעצמו חייב והשר דיונה,
המבוק הידיעות או ההסברה את למסור
שות.״

 נפסלה לא מהן אחת אף שאלות. הוצגו
 ישראל מפא״י איש הוועדה, יו״ר על־ידי
ביניהן: לעניין. נוגעת כאינה גורי,
 ושוט־ (סובלן נוסעים הוכנסו כיצד •
 למטוס רגילים, כרטיסי־טיסה מחזיקי ריו),

הבינ חברות־הטיסה לאמנת בניגוד חכור,
 הפרה על קנס תשלום הקובעת לאומית,

האמנה? של זו
ב על, אל של מטוס־הגירוש חניית ס

 כמה המניין. מן שלא חניה היתד. אתונה,
הישראלית? להברה עלתה
 ריק למעשה, היה, זה שמטוס מכיוון •
 טיסה עלתה כמה — סובלן לחבורת פרט

המיסים? למשלם זו
 עבור הכרטיסים שלושת את קנה מי •

המשטרה? ורופא מק־שין סובלן,
 יוטס טיסה באיזו מק״שין ידע מניין •

סובלן?
 במטוס כרטיס לרכוש ידע כיצד •

 לזה הסמוך למושב דווקא אתונה־ניו־יורק
סובלן? של

ב נשק לשאת לו היה מותר האם •
מטוס?

 שבאותו בכך, המסחרי ההיגיון מה ס
 אל של שונים מטוסים שלושה יצאו יום
לאתונה? על

ה למטוס בכוח סובלן הוכנס האם •
באתונה? השני■ ולמטוס בלוד, ראשון

 לא כי בבירור לקבוע השואלים: מטרת
הסגרה. אם כי גירוש, כאן היה

ן י ג ך. ב ר ב ה בגדר היה זה כל מ
 בר־ שעשה מה הקבוע. הפארלמנטרי נוהג

 לא כי הודיע הוא זו. ממסגרת חרג יהודה
ב והן מאחר — השאלות רוב על יענה

ש הממשלתית, ועדת־החקירה של סמכותה
זה. נושא לחקור במיוחד הוקמה
 ח״כ עם שיחד רובין, חנן מפ״ם ח״כ
 כ־ זו בפרשה הצטיין החרותי באדר יוחנן

 לדחות הציע מבריק, פארלמנטרי תכסיסן
 התחבורה, משרד בתקציב הדיון המשך את
 התשובות את לתת השר יוכל אשר עד

 נרגזת לנזיפה מיד זכה הוא המבוקשות.
 היה הדבר פירוש כי — מפא״י מאנשי
למעשה. התחבורה משרד שיתוק

 רוגז עוררה בר־יהודה של התנהגותו
 ושר החקלאות שר התחמקויות אחרי חריף.
 היה נראה לשאילתות, תשובות ממתן הסעד

 סמכויות לקיצוץ תקדים קובע בר־יהודה כי
 את להביא החליט אחד איש הכנסת. ועדות
 פאר־ מחאה של העליון לשלב עד העניין

ל במקום בו החליט באדר דר׳ למנטרית:
בממשלה. אי־אמון הציע

התקנון, על־פי בבוקר. 11 היתר. השעה
 ,12 שעד, עד זד. מסוג הצעות להגיש יש
 הכנסת במליאת בדיון להעלותן יש ואז

 אם שלישי! יום זה היה מכן. שלאחר ביום
 צורך יהיה רביעי, ביום ההצעה תועלה לא

 ישיבות לחידוש עד שלם, בשבוע לדחותה
 סיעת את בדחיפות כינס באדר הכנסת.
הצעתו. את לפניה העלה חרות,
ה ראש שם נכח אילו כי הסבורים, יש
מת היתד. שלא יתכן בגין, מנחם סיעה,
 נחשב שבגין מאחר באדר, הצעת קבלת

 ״במיקרה, סיפר: עצמו באדר אולם למתון.
 באותו בגין מנחם עם הסיעה מזכיר שוחח

 בעניין מציריך, שטילפן בגין זה היה יום.
ש־ לו אמר הסיעה מזכיר לגמרי. אחר
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