
ן ך■ 111 ! \ ןיו ן•!!■ ן  היוצאת הממשלה מחברי הראשון היה דיין, משה ח״כ ■ ן
111 /1 1 1 / | \ | | .  הצ' דאחר מייד הממשלה, שולחן ליד מכיסאו קם אשר ; |
 מביט דיין הכנסת. חברי של האחוריים לספסלים ועבר רבין, בממשלת בעת־האמון

החדשה. ובממשלה בכיסאו, יושב נשאר אשר אלון ביגאל בשאט־נפש קימתו כדי תוך

 אמר ״מי ;בגין שאל ציטטה כל בסוף
 לא! ז האופוזיציה לא! הליכוד? זאת?
 המערך!״ של ניכבד חבר זאת אמר
 כשהבינו הראשונות, הציטטות שתי אחרי

 כולם ענו הפרינציפ, את חברי־הכנסת
האופו לא! ״הליכוד? לבגין: במקהלה
 קרא הכללי הצחוק ולאחר לא!״ זיציה?

 ״שתי :לבגין פרם, שמעון שר־יהביטחון,
החידון.״ עבור נקודות

 בין התחום את גם טישטשו הבדיחות
 ח״כ טען כאשר והקואליציה. האופוזיציה

 כי בגין, בנגד מהל״ע, שערי דהה יה
 מדברי ציטטות להביא יכולה הקואליציה גם

 קרא ולהיפך, תמיר שמואל על בגין
 מהמערך: נכון, יצחק ח״כ לעברו
 חברו של מהקריאה נדהם שערי ?״ ״למשל

 להתעקש: המשיך נבון אולם לקואליציה,
 תמיר שאמר מה של ציטטה לי תן ״למשל,

בגין!״ על
 כמו הציטוטין, כל את שכח שערי אבל
שטי נושך ״הוא תמיר: על בגין דברי
 ״אלוהים בגין: על תמיר ודברי !״חים

!״לשילטון יגיע הוא אם המדינה על ירחם

■ ■ ■ י י

 רבין של הפתיחה נאום כעת ילכד **
 אולם היה בגין, של האופוזיציה ונאום ן■4

 לייד הזמן. כל במשך ריק, כימעט הכנסת
 עצמו, רביו יצחק רק ישב הממשלה שולחן
ערבי. ח״כ של נאום בעת אתת, פעם שיצא

ה במיזנוני ישבו וחברי־הכנסת השרים
 מישפחותיהם, לעבר גיחות ערכו או כנסת,

 אפשר במיזנון האורחים. ביציע שישבו
 שר-החינוך-והתרבוח את לראות היה

 שערותיו שורשי עד מסמיק ידלין אהרון
 לו העניקה אגרף טירה כשהרכילאית

גד שר-התחבורה את הפגנתית: נשיקה

 שלא על הפנסת סדרני עם רב יעקוכי
 ה' למיזנון להיכנס למישפחתו התירו

העיתו את מחפש עצמו בגין את ח״כים:
 :בלעדיים ראיונות לחם להעניק כדי נאים
 מ־ פרידמן, מרשח חברת-הכגסת ואת

 חריץ עם ארוכה שימלה לבשה אשר ר״צ,
חזיתה. במרכז נועז

 התמלא ויכוח של שעות שבע לאחר
ל נגישה והכנסת המליאה, אולם שוב

 בעד 61 החדשה. לממשלה אימון הצביע
 נגדה. 51 דכין, יצחק של ממשלתו

ו מרק״ח (ארבעה כנסת חברי חמישה
 נמנעו. מהמערך) כן־פורת, מרדכי
ש לאחר מבוייש. בחיוך הגיב בז־פורת

 להצביע לך ״מגיע קריאות: לעברו נקראו
רק״ח!״ עם יחד

 ח״כ קם ההצבעה תום עם ייד **
 ספיר של בכתפו נגע דיין, משח (■/

 שניהם אחרי ״החוצה״. באצבע: לו וסימן
 וח״כ מאיר גולדה ח״כ לקום מיהרו
 ליד מקומותיהם את לפנות אכן, אכא
 בשורה התיישבה גולדה הממשלה. שולחן

 המערך, של חברי־הכנסת של הראשונה
 ואבן ספיר דיין, ואילו גכון, יצחק ליד

 מדלתות אחת ליד האחרונה, לשורה מיהרו
 כן־פורת מרדכי ישבו לפניהם היציאה.

 לרגע אכו־רכיעה. חמד הבדווי והח״ב
 שמישהו היה ונדמה האווירה, התחשמלה

 ״חיזרו!״ לעברם: יקרא
 הכנסת יו״ר קטע היסטורי רגע אותו את

 ולחברי לרבין כשקרא ישעיהו, ישראל
ש הצהרת־האמונים על לחתום ממשלתו

הצ השרים, עלו אחד-אחד כשרים. להם,
מקו ותפשו ולכנסת, לעם אמונים הירו
רבין לאחר הממשלה. שולחן לייד מות

 אדיר- אוזן אהרון עלה אלון וסגנו
 למכנסיו. מחוץ קמוטה בחולצה המידות,

 היה נדמה אשר אלוני, שולמית אחריו
 שמחה כשר, למינוייה מ-שהתרגשה יותר כי

 קודם־לכן. יישבה בו המקום אח לעזוב
 ח״כ ליד הישיבה כל משך יישבה אלוני

 לשתיהן כאשר הרליץ, אסתר המערך
 לקרות שיכול ביותר הגדול האסון אירע

 אותה בדיוק לבשו שתיהן כלשהי: לאישה
שימלה.

 את עקף אלוני, אחרי שעלה בר־לב,
 מאז כדרכו — מאחוריו היושב־ראש

ו כשר אמונים הראשונה בפעם הצהיר
הנואמים. דוכן שלרגלי בשיפוע החליק

 שהצהיר, .אחרי ניגש, ואומנם !״בדר״עופר
 אהרון ידו. את ולחץ בדר, אל ישירות
 על־ידי לו שהוצע העט את דחה ידלין
 ושלף לורך, נתניאל הכנסת, מזכיר

ה על לחתום כדי שלו, האישי העט את
הצהרה.

 הצליח אשר היחיד היה פרס שימעון
 את שקרא בעת חגיגית נימה לקולו לשוות

 מיהר מהדוכן, •שירד לאחר מייד ההצהרה.
 את ולחץ חברי־הכנסת, ספסלי עבר אל

מאיר. גולדה •של ידה
 צדוק, חיים ישר-המישפטים, כשנקרא

 נשמעו הדתות, תיק את אף קיבל אשר
ויקטור ?״ הכיפה ״איפה :קריאות לעברו

שלום! לכסא,
הקודמת, הממשלה נשראיש

 ראש־ את מושיב ציגלר מרדכי הוותיק סדרן־הכנסת
ראש־הממשלה, בכס רבין יצחק החדש הממשלה

מועטות דקות כיסא אותו את פינתה אשר מאיר, גולדה
 ומשה גלילי ישראל יושבים הממשלה שולחן ליד חברי־הכנסת. ממושב בהם צופה קודס־לכן,

נבון. יצחק גולדה, ליד מכיסאו. מתרומם פרס שמעון החדש שר־הביטחון כאשר קול,
 להם שזו השרים יתר כמו כרעם, משה

 הדוכן, לעבר ממש רץ הראשונה, בחירתם
 מינויו. על יתחרט שמישהו פחד כאילו
 ח״כ ברעם אל מיהר מהבמה, שירד לאחר
 צחוקם לקול אותו ונישק כדר, יוחנן

המפור בנשיקה שנזכרו חברי־הכנסת, •של
לגולדה. בדר של סמת

 ניכר והילל האוזנר גלילי, של בהצהרתם
 ההצהרה על נוספת חזרה רק שזו היה

 נבחרו עת ספורים, חודשים לפני שהשמיעו
 שר- יעקוכי, גד הקודמת. לממשלה
 ומיהר ביותר, נרגש היה החדש, התחבורה

 על מתחרהו של ידו את דווקא ללחוץ
 לאחר נכון, יצחק בממשלה השר תפקיד
ב נתקל עופר אכרהס מהבמה, שירד

חוק לבדר, ״נשיקה רמות: ביניים קריאות

 לא שר־הבריאות, הבולגרי, •טכ־טזכ
 הידר, לעבר עמוקה קידה לקוד שכח
 לקריאת וזכה ההצהרה, על שחתם לפני

* מבלקן!״ ״האציל ביניים:

ה הממשלה ננעלה. שיכרדהכנסת *
ל הנשיא בית לעבר מיהרה חדשה

 חברי-הכנסת, המסורתית. הכוסית הרמת
 של במזכירתו הבחינו, מהאולם, שיצאו
 משימחה: מתייפחת כשהיא רוחמה, רבין,
 ראש-ממשלה!״ יהיה שהוא האמנתי ״לא

רוחמה. אמרה
 ״את :לה השיב מחברי-הכנסת אחד
 להרבה יהיה לא זה לבכות. להפסיק יכולה

!״זמן

 ליד (מערך) אוזן אהרון החדש שר־החקלאותתיק נדי חקלאות
 אלוני שולמית החדשה נטולת־התיק השרה

 שינאתה מוקד אלוני, הושבעו. ששניהם אחרי ספורות דקות הממשלה, שולחן אצל (ר״צ),
הנשי. התיק באיוש בממשלה גולדה מקום את הממלאת זו היא שנים, משו גולדה של

הדרו סוו
 מייד ולברך,

וחבר־הכנסת
 נעילת עם

מא יהודה

 הממשלה ראשי לעבר ממהרים הבית חלקי מכל חברי־כנסת
 להיפרד כדי הבין, ויצחק מאיר גולדה והנכנסת, היוצאת
 פרוש מנחם מאגדי ח״ב :לשמאל מימין בתמונה, הישיבה.

מפה־לפה. מלא היה הכנסת מליאת אולם אברמוביץ. ־ר


