
ט ן ן ן ״ ן ן ן ?1ן ק ז שיבה, הנוכחים חברי־הכנסת . מד), בי  המדינה נשיא יצחק־מאיר^לוין(עו
1 1 1 | |  שלום לעבר בתדהמה פונים ליאור, חיים הכנסת, ומזכיר מימין) (שני )1#|
ובוז. זעם בקריאות התפרצו כולם הכנסת. יו״ר לתפקיד אבנרי אורי את הציע כשזה כהן,

השבי הכנסת של הראשון מעשה ך*
 כפתה מע״י דמותה: את קבע כבר עית 1 !

 אפור עסקן־מפלגה של בחירתו את עליה
 הוא הכנסת יו״ר הכנסת. כיו״ר וממושמע

ממלכ דמות גם הוא עצומות. סמכויות בעל
נמ התפקיד הנשיא. של ממלא־מקומו תית,

 רוב מצד ויכוח בלי — ברקת לראובן סר
הבית. חברי

 קבעה רגע באותו המפלגות כל התנהגות
 גח״ל השביעית. הכנסת דמות את היא אף

 מקח־ומימכר של כטכסיס מהצבעה, נמנעה
 באדר יוחנן בפי — מיהרה אך קואליציוני,

 את מאד מחבבת דווקא שהיא להודיע —
האיש.

 שרירות נגד להתריע כדי הזדמנות כל צל
בה. השולטים המנגנון עסקני

★ ★ ★
ב הראשונה הפעם זאת היתד! א ן■
 הכוח קול נשמע שבה ישיבה אותה /

החדש.
 המדינה, נשיא של החגיגיים דבריו אחרי

הנוכ הכנסת חברי ״זקן היו״ר לכס הוזמן
 העובדה על לרמוז בא זה ניסוח חים״.
 סירב בן־גוריון, דויד חברי־הכנסת, שזקן

 לאיצ׳ה־ התפקיד נמסר במקומו להופיע.
 הקשיש. אגודת־ישראל מנהיג לוין, מאיר

ל־ הדומה אשכנזית, עברית מדבר לוין
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ורוגז. אפתעה מצטיירות שכניהם פני 'על הרם. לתפקיד מפלגתי עסקן מינוי נגד למחות
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 את עהנמיך החופשי, המרכז של שרידיו
״האופו שהוא טען מאז קולו ואת קומתו
 ברקת. בעד הצביעו במדינה״, היחידה זיציה

 אן מהצבעה, נמנעה הממלכתית הרשימה
 משה ד״ר גר נהג כך מדוע. לנמק טרחה לא

סנה.
 השרירותית הבחירה נגד שמחו היהירים

 כהן, שלום קבע החדש. הכוח אנשי היו
 שהסיעה ״מאחר הדוכן: מעל הראשון בנאומו
תר הגדולה בלתי-סביר, מועמד הציגה ביו

דעוביוחו אוברטורה
ת ומאחר ע הציגו לא האחרות שהמפלגו מו

 להסתפק בכוונתן שאין ומאחר משלהן, מד
 אלא ברירה לנו אין מהצבעה, בהימנעות

 — הזה העולם סיעת משלנו. מועמד להציג
 אורי חבר־הכנסת את מציעה חדש כוח

״אבנרי . . .
 אך ולעג. זעם בקריאות התפוצץ הבית
 החדש הכוח קבע זה' הפגנתי אקט על־ידי

 השביעית הכנסת של הראשונים ברגעים כבר
שתג־ ,ממשית כאופוזיציה בה ישמש שהוא

 (סדרני להבינה. אי־אפשר שכמעט אידיש,
 יהיה ״האם בהלצה: לשאול, רגילים־ הכנסת

 לנאום להקשיב טרחו *מעטים תרגום׳:״).
 לפתע שנסתבר עד שלו, הארוך הפתיחה

 נאום- לשאת כדי המעמד את מנצל שהוא
 ונגד שאבעם על מובהק מפלגתי תעמולה
 הוא הטלוויזיה. בעניין בית־המשפט החלטת

 העליון, בית־המשפט שופטי את תקף אף
ביציע. שישבו ברנזון, השופט וביניהם

קפץ אבנרי אורי מדי. יותר היה זה
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 וכשזה היושב־ראש!״ ״אדוני קרא: ממקומו,
 מעמד ניצול נגד מותה ״אני קרא: עזר, לא

מהו קמה מפלגתית!״ לתעמולה זה חגיגי
גרונו במלוא צרחו אגודת־ישראל אנשי מה,

 מחפיר ניצול כי נקבע לפחות אך תיהם.
 תגובה ללא השביעית בכנסת יישאר לא כזה

במקום. בו
 אגודת־ישראל אנשי שמחו זמן אותו כל

 של המזמזמות המצלמות על־ידי להצטלם
הפתי בישיבת ששלטה המקוללת, הטלוויזיה

חה.
★ ★ ★

 הכוח בפי ושוב השלישית, מחאה ^
 הקומי- כרעם, משה כשהגיש באה החדש, ) |

 של ההרכב הצעת את המערך, של סאר
 ממע״י חברים, 27 — המסדרת״ ״הוועדה

 לסיעות ייצוג שום בלי אגודת־ישראל, ועד
כ״משקיפים״. רק הוזמנו אלה אופוזיציה.

במי להתריע כדי אבנרי, אורי קם שוב
לב אות ״זוזו-. המעשה. נגד חריפות לים
.אות .  בין הקנוניה לחידוש עדים אנו .

 כל על צילה את שהטילה וגח״ל, מע״י
שית הכנסת מי .השי . הו . לח נפסד נסיון ז
ת את מראש סל  ,״ . . האופוזיציה אפשרויו

נוס חברים חמישה לוועדה לצרף הציע הוא
שקופחה. סיעה לכל אחד — פים

(מאחור) ברנזון השופט
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 בית״ את ץ המשט לוין, איצ׳ה־מאיר ישיבה,
מחה. אבנרי אורי הטלוויזיה. בעניין המשפט

 של ברובי׳עצום ושוב — נדחתה ההצעה
חרות. ועד ממפ״ם המימסד, מפלגות
 הכנסת של למדי עגומה התחלה זאת היתר,

חב כארבעים בה שיש למרות השביעית.
הנכנ תעלה. לא שרמתה נדמה חדשים, רים
 שאין נכנעים, אנשי־מפלגה ברובם הם סים

 אנשי־המנג־ ועצמאות. התמרדות מהם לצפות
.6 במס׳ כמו 7 מס׳ בכנסת שולטים נון

להי "שבאו הוותיקים, מן מנע לא הדבר
 עצובה. נוסטלגיה של סימנים לגלות פרד,
 אלוני, שולמית כמו ה״מחוסלים״, מן חלק
 הופיעו כהן, גבי כמו אחרים, באו. לא

 מצלמות הבזקות למרות הפגנתי. באופן
של לא הטלוויזיה, אורות וזוהר העתונות

 — מפלגה שום ני בכיפה. ד,שימחה טה
 להצביע יכלה לא — החדש הכוח מלבד

בבחירות. ממש של הישג על
 לחבר־כנסת מאד ותיק חבר־כנסת אמר

 היטב ״הסתכל הישיבה: בעת מאד, חדש
 כל־כך עוד תראה לא פעם אף באולם.
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כש־ חקטיו, רות את


