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לאו מחוץ שיף שהד, בהן דקות באותן
 הכנסת, של הוועדות בקומת הישיבות, לם

 קצרים מישפטים ובשני הממשלה, ראש קם
 מאומה, להחליט מבלי להתפזר יש כי טען
ב להחלטות בשלים אנו אין עדיין ״כי

ה הסתיימה אמנם זו וברוח זה,״ עניין
ישיבה.
 יצאו שכבר האחרים הוועדה וחברי שיף,
 רב את פגש שיף כך. על ידעו לא מהחדר,

 לו הציע האחרון וזה הטלפון ליד צמיר
 אל הצטרף שיף לתל-,אביב. חזרה טרמפ
 של הקצרים שדבריו לדעת מבלי צמיר,
 הפכו דקות, משתי יותר לא שנמשכו רבץ,

לצחוק. ״הצופה״ ואת פיה, על הקערה את

הכנסת
ס ואין - □1של שרז
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 געשו שהם מאז
 ?א הס חשובימ,

— שלום יותר אומרים
מוקד מזכירת טועגת

 אל נדהם. ישעיהו ישראל הכנסת יו״ר
 ביותר המשונה השאילתה הגיעה שולחנו

 מכהן הוא בהן השנים במש!־ לראות שזכר,
הישראלי. הניבחרים בית כיושב־ראש
ל חבר־כגסת רק להגיש יכול שאילתה

 בפני מונחת שהיתר, השאילתה אולם שר.
ה של רישמי נייר על מודפסת ישעיהו,

מזכי אליהו, גאולה על-ידי נשלחה כנסת,
מזכי- שהיתה מי בכנסת, סיעת*מוקד רת

אליהו מזפירה
טבא צפרא

 מילחמת בעת והתפרסמה ז״ל, מק״י רת
 בהן הנועזות, חצאיות־המיני נגד ישעיהו

לכנסת. להופיע נהגה
 שר. היה לא השאילתה של הנמען גם
 ה־ מצעירי בן־מאיר, יהודה ח״כ זה היה

 נשלח השאילתה של העתקה רק מפד״ל.
 רישמית אותה ״לעשות כדי הכנסת, ליו״ר

 ב־ לשיחת־היום שהיתה בשאילתה, יותר״.
ש ״מאז :גאולה טענה מיזנון־הכנסת,

 התשיעית, הכנסת כחבר לכהן נבחר כבודו
 שלי, הצפרא־טבא בירכת על עונה הוא אין
ביוזמתו.״ אותי לברך טורח אינו וגם

 גאולה, מסבירה לו. עברה הנחמדות
 כ״ סיעת־יחיד, כמזכירת עבודתה אשר

 הרבה ״כבר ביותר: מאומצת אינה ניראה
 לברכת־השלום עונה אינו שבדמאיר זמן

 אחת פעם זה את לגמור רציתי אז שלי,
 לתשובתו עתה ממתינה גאולה ולתמיד.״

ל -שתוכל כדי שלה, לשאילתה ז?ח״כ של
או סיגנון, באותו נוספת, שאילתה הגיש

רבץ. יצחק לראש־הממשלה הפעם לם
 הוא לראש־ד,ממשלה נבחר שרבין ״מאז

 יותר עוגה לא הוא וגם האף, את מרים
 הוא ראש־ממשלה, היה שהוא לפני שלום.

מהמרמרת. היא אלי,״ נחמד מאוד היה
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שיו סוף ת! ולפירוד לגירו חברו
אהבה לן ותשיב שלן תשאר היא
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 עליה להתגבר כיצד הקורא את ומלמדת זו בעיה חושפת ההסברה חוברת
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