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ב אלא תקנות התקנת ועצם התקנות, תוכן
 האנס'- לתעמולה ישיר סיוע היו זו, שעה

 ל־ יתוקן שלא נזק וגרמו במרחב, ישראלית
 מ״ בכסח לאחרונה שהסתמנו מגמות־השלום

שה משרד־החוץ הודיע כידוע, ארצות־ערב.
עימו. תיאום בלי נעשה דבר
 בכבודי הפוגעת השלישית, האשמה )3(

 סנן־השר בטענת כלולה היתה כחבר־כנסת,
עלי שדיברתי התקנות את כלל קראתי שלא

 ש־ האחרון, בזמן השנייה, הפעם זוהי הן.
 מסוג דברים נגדי מטיח בן־מאיר סגן־השר

זה.
 לסדר- דחופה הצעה שהגשתי היא האמת

 שללה מה ומשוס טענותי, לפירוט היום
 באותו עוד דחיפותה. את הכנסת נשיאות

 הכנסת, דוכן מעל זה עניין על הערתי יום
ראש־הממשלח. באוזני

 שר״ של הראשונה התקנה קריאת דחקא
 של חוקיותן כי אותי ששיכנעה היא הפנים

 שסגן־ מצטער אני בספק. מוטלת התקנות
ל השיב לא עלבונות, בפני שהטיח השר,
עניינית. בצורה זו טענה
 לשר־הפנים אין כי דעתי, על עומד אני

 מעבר־גבול תחנות לקבוע חוקית סמכות כל
 ולא בלונדון לא מדינת־ישראל, לשטח מחוץ

הבלע השיפוטית שהסמכות מאחר ביריחו,
 היא העניינים, בכל המוחזקים, בשטחים דית

 לא שהוא גם מה צבא־הגנה־לישראל. בידי
 המושלים מטעם מראש אישור כך על קיבל

המוסמכים. הצבאיים
לו ידוע מניין :בן־מאיר סגן־השר

הדבר?
העיתונות. מן :אכנרי אורי

 תהיה ענייני, לדיון תגיע זו סוגייה אס
 ״איננו־ זה בעניין גילה מי לברר הזדמנות
 סגן־ או אני, — סגן־השר כדברי ראציה״,

עצמו. השר
 את לפרט כמובן, לנו, איפשר לא זה כל

 מילאנו לפחות אך — הצוזים כלפי טענותינו
 על פירסומם עצם את להעלות תפקידנו את

הכנסת. של סדר־יומה

מזפרגגגז גזדוגזוגד
בתיגז ופיצוץלוך — ״אל־על״ מרפסת על
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מול פעולות * ת התג דיו 50ה־ שנות של הסו
ה מלכודת * תל מי קדש במבצע ה
ת רפיח מוצבי הבקעת * מ ח מל ם ששת ב מי הי
ת * מ א ה על ה חיד 101 י
ת מאז הצנחנים פעולות רוב תאור * מ ק החיל ה

מילעוט״ן אור׳

מלחמות
הצנחנים

מהודר. אלבומי פורמט החיל. חללי מרבית של ותצלומיהם תולדותיהם בתוספת
ל״י. 12.50 במקום י לי׳ 9.90 המחיר
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 פעולו־ כל את כאן לפרט מקום ין
ו נ י ת פ  אופייני שבוע — השבוע במשך \

 דוכן על פעמים שש עליתי בו הכנסת, של
 ממוצע ח׳׳ב של נאומיו (כמיספר הנואמים

השאר: בין שנה). חצי במשך
כס העברת לאיסור הצעת־חוק הגשנו #

ה לידי היהודית והסוכנות ההסתדרות פי
מפלגות.

• ל החוקה־חוק־ומשפט בוזעדת לחמנו י
שי נגד תעמולת־הבחירות, תקופת הגבלת

 ולאיסור במערכת־הבחירות הטלביזיה לוב
 ב־ זה (כל המפלגות. מטעם בוחרים הסעת

 על־ידי שנתקבלה שלגו, ודחוק הצע עיקבות
ל עתה רק ושעלתה שנתיים, לפני הכנסת

בוועדה.) דיון
 שר־ ואת ראש־הממשלה את שאלנו •

 קריאות- באמצעות פעמים, כמה המשפטים
 וזכות־ אזרחות מעניקים אין מדוע ביניים,
 המיזרחית. ירושלים לתושבי לכנסת בחירה

 ובאופן פעם, בכל התחמקו האישים שני
תשובה. ממתן בולט,
 נגד לסדר־היום הצעה־דחופה הגשנו >•

המיזרחית. בירושלים הבתים פיצוץ
 ב־ ,הכנסת בנשיאות אי־אמון הבענו #

 את להסדיר הבא חוק על נאומנו מיסגרת
מזכיר־הכנסת. מינוי סדרי
 מועמדותו הצגת על מלחתום נמנענו •

המדי כנשיא נוספת לכהונה שזר זלמן של
 חתמו מרק״ח, חוץ הסיעות, שאר כל נה.
הבקשה. על

 על שר־החוץ, מפי לתשובה זכינו בינתיים
 ייני הקדיש אבן אבא המדיני. בוויכוח נאומנו

נאומו. של הראשון החלק את
 היא אך — אלגנטית היתד. השר תשובת

 שאבן מעניין טענותינו. עיקר את עקפה
 ועל איתנו״ עתה ״החיים ערבים על מדבר

 להימנע ברורה במטרה — זה״ ״ציבור
 העם בשמו: זה ציבור לקרוא הצורך מן

הפלסטיני. הערבי
 כל עם — המפורש השם הזכרת אך

 רוצים אם חיוני הוא — מכך המשתמע
 עם ושלום הידברות לידי להגיע באמת

זה.״ ״ציבור

1593 הזה העולם


