
 בן־פורת מרדכי שחולל הסערה הראש.
והתנהגו הסדר־הביניים, בעניין בהצבעתו

 מחייבים, זה בעניין ה״אנטי־חברית,״ תו
 בן־פורת. של הענשתו את ורטמן, לדעת

ה כיושב־ראש נחשב שבן־סורת למרות
יורחק. הוא בכנסת, ביותר הטוב ישיבות

 עדות־המיזרח, בן הוא ששחל הוא השני
 נבון יצחק (תקדימי חזקה כבר יש ולאלה

 סגני ממקומות אחד על בן־פורת) ומרדכי
השלי הנימוק המערך. מטעם היושב־ראש

 לשחל ביותר: כבד־המישקל שהוא שי,
תפקיד את קיבל שלא כד על פיצוי מגיע

 אם כי הליכוד סיעות בין הוחלט כחית
 ה- יקבל יושבי-ראש, סגני חילופי יערכו

 יש כיום הסגנים. אחד את מרכז־החופשי
שמו חברי־כנסת: שני רק החופשי למרכז

 מנהיג נוף. (״הזמר״) ועקיבא תמיר אל
 1 שחר את וחשחיושתמיר לכך מוכן אינו בגין, מנחם חרות,

_ _ _ _ _ 1״ ח _

 זה הארץ את יצא לא קורן בעוד מניה,
 ורטמן יצטרך אלה שני בין שנים. כמה

 בינם לריב לשניים שיניח או להחליט,
בטיסה. המקום על עצמם לבין

 כל לוורטמן אין אחדות־העבודה לגבי
 על הממונה גיבלבר, אברהם ח״כ בעיות.

 שבחר הודיע כבר בחטיבתו׳ הנסיעות תיק
לב יינתן למפ״ם גם הוא־עצמו. במועמד:

 הנראה, כפי זה, יהיה שלה. הנציג את חור
 הח״כ שגם למרות אפרת, אהרון ח״כ

 רונן, (״לייזר״) אליעזר מפ״ם, של המרדן
הנסיעה. אל חמדניות עיניים לוטש

כיסא? או כרטיס
ל הגיעה ורטמן שהכין רשימה ך*

 המקומות שישה על שמות, שמונה | ו
 להרוויח ורטמן מנסה עתה לו. המייועדים

 הליכוד את לשכנע ינסה כאשר אחד, מקום
 במישלחת משלו אחד מקום על לוותר
אס־ מטעמים כי בטענה ישעיהו, עבור

 המערך, מטעם השני היושב־ראש סגן
ישי כבר הפך ממפ״ם, יודין יהודה ח״כ
 מרבית על ומקובל לקומדיה, רבות בות

 מ־ יודין של חבריו כולל הסיעה, חברי
להחליפו. יש כי מפ״ם,

אז... שר, דא
 מטעם כה עד היו שהמגנים יוון ך*

ה על מקובל ומפ״ם, רפ״י חטיבות
 לבוא צריכים החלפה, תהיה אם כי סיעה
 מפא״י מטעם החדשים הסגנים שני

 אחדות־ לגבי ואחדות־העבודה. לשעבר
הו שוב בעייה. כל אין העבודה

הח שלו והחטיבה הוא כי גיבלבר, דיע
ה סגן־יושב־ראש יהיה שגיבלבר ליטו

 החל ורטמן אחדות־העבודה. מטעם כנסת
 המקום על לוותר גיבלבר על ללחוץ כבר
 שהוא משום לארצות־הברית, בנסיעה שלו

יושב־הראש. סגן סוכריית את מקבל
הבעייה מפא״י, של המועמד לגבי

פיצו ומקבר נדפק גרשוני לו! מגיע
 סגדשר־התיק- ואחר־כך שר־התיקשורת

 על־ לו הובטח שהתפקיד למרות שורת׳
 קיבל כזכור, עצמו. ראש־הממשלה ידי

 ה־ תיק את גם אוזן אהרון שר־החקלאות
 כסגנו, מונה מויאל אלי וח״כ תיקשורת,

 הכושל המישרד את הסיגו אשר מינויים
יותר. עוד

 ביחסים שרוי חיפה, איש ורטמן, אך
 לידיד בן־עירו. שחל, עם ביותר קרירים

 את לשחל אתן לא ״אני אמר: שלו קרוב
 העיר וראש ח״כ אחר, חיפאי גם הסגנות.״

 לתת בדרישה לוורטמן פנה אלמוגי, יוסף
 יותר מועמד ״אין התפקיד. את לשחל

ל סוף־סוף מגיע והמקום משחל, טוב
 הוא התחמק. ורטמן אלמוגי. אמר חיפה,״

 לאלמוגי, ישיר ״לא״ לומר בדרך־כלל פוחד
המועמדים.״ אחד הוא ״שחל ענה: כן ועל

 אורה ח״כ מועמדת: הוא נוסף מועמד
 לוורטמן פנו חברות־כנסת מיספר נמיר.

 לו כשיש התפקיד. את לה לתת בדרישה
 להשיג ורטמן יכול כאלה, מועמדים שני

 הר- לאסתר הנוסעים. ברשימת נוסף מקום
 תוותר היא אם כי להבטיח, יכול הוא ליץ
 לכך ידאג הוא במישלחת, מקומה על

 תקבל לא נמיר׳ אורה הגדולה, שיריבתה
 חלפון לבן־ציון ואילו הסגנית. תפקיד את

 המקום על יוותר שאם להבטיח יכול הוא
 ששחל, לכך ורטמן ידאג בנסיעה, שלו

ל ייבחר לא כחלפון, ספרדי הוא שאף
תפקיד.

הדוכן עד בדיחה
ע די ף*  החלפת כאילו טענות למנו

 מתוך נעשתה הכנסת יושב־ראש סגני
 מיפלגת של פנימיים מיפלגתיים שיקולים
 הליכוד על להשפיע ורטמן ניסה העבודה,

 יושבי־ סגני את גם להחליף המפד״ל ועל
 יושבי שני.סגני יש לליכוד שלהם. הראש
 אברמוב וזלמן מחרות, קשת בן־ציון ראש:

 יושב־ראש סגן יש למפד״ל מהליברלים.
 המועצה ראש שיינמן, פינחס ח״כ אחד:

יפו.—תל-אביב הדתית
 על ורטמן של פנייתו את דחה הליכוד

הנד לכנסת הבחירות אחרי מייד הסף.

 שייווצר הרעיון הכנסת. ישיבות את ינהל
 תמיר אל לפנות יצטרך בגין שבו מצב

כ הוא היושב־ראש,״ ״אדוני לו ולומר
לבגין. סיוט

 כי גם יודע הוותיק, הפרלמנטר בגין,
 ייראה הכנסת, ישיבות את ינהל נוף אם

 הוא אין לכך וגם כבדיחה, המחוקקים בית
 ורט־ של הצעתו את בגין דחה לכן מוכן.

מן.
 של בהחלפתו מעוניינת אינה המפד״ל גם

 ה־ בתוך המעורער במצב״הכוחות שיינמן.
 ורפאל, בורג מנהיגיה׳ הצליחו מיפלגה

 כאחד הנחשב שיינמן, פינחס את לביית
מתפ הדחתו במפד״ל. החזקים האנשים

 להם מבטיחה הכנסת יושב־ראש סגן קיד
מבית. צרות

 לתפקיד המתלווה הרב הכבוד מלבד
 לא הכנסה בכך יש הכנסת, יושב־ראש סגן

 משכורת מקבל יושב־ראש סגן מבוטלת.
 תוספת אותה גבוהה. יותר הרבה חודשית

 הוא שאותה שלו, בפנסיה אף לו ניתנת
מהכנסת. פרישתו לאחר חייו, כל מקבל

 הבלתי־ הכסף וסכום זה, כבוד כי נראה
הנ מקיסמי יותר אפילו חשובים מבוטל,

 סגן תפקיד ובעזרת לארצות־הברית, סיעה
 את להרכיב ורטמן יצליח יושב־הראש

שלו. הכימעט־פרטית מישלחת־הפרס

ודורש זועם ישעיהו רוצה! הוא גס

בן־פורת חשבון על מטילדה הפרס:
 מיכסת על לנסוע יכול ישעיהו אין תטיים

 מעמדו בגלל מיפלגתו־שלו, של המקומות
 מקום עם יישאר הוא כי־אז כיושב־ראש.

שה המועמדים אחד בילבד. אחד עודף
 עבור לוותר. יצטרך להם, הובטחה נסיעה
 לשלם. ורטמן יצטרך כזה ויתור

יושבי- סגני בתפקיד פתאום נזכר ורטמן

ה השמות אחד יותר. הרבה מורכבת
 החיפאי ח״כ של זה היה שהועלו ראשונים

 לצרכנות, הישראלית המועצה ויושב־ראש
 שחל של בחירתו בעד שחל. משה ח״כ

 שחל כיבדי־מישקל: נימוקים מיספר קיימים
 ללא-ספק לו העוזר מיקצוע עורך־דין, הוא

הנימוק הכנסת. יושנדראש סגן בתפקיד
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