
 בשיבוץ צווו היה ישעיהו, רישואר הכנסת ירו־ שו דיות־השוו מסיות בגוד
לירות אלף 400 של במחיר שמיר, יצחק הנוכחי ליו־־ר חדשה דירת־שרד

הכנ יזשב־ראש בין ההבדלים כים ך*
 בתפקיד קודמו לבין שמיר יצחק סת י

 החודשים שחלפו ככל ישעיהו. ישראל —
 הכנסת, כיושב־ראש ישעיהו שכיהן והשנים,

ל שמיר, ודורש־כבוד. יהיר גא, הפד כן
 הכלים, אל ונחבא צנוע אדם הוא עומתו,

 שניבחר אחרי מנוהגיו ישונה שלא שכמעט
הדמה. לכהונה

 חיצוניים סממנים אלה להסדלים יש
 ידידיו שאפילו דרש ישעיהו בעוד רבים.

 אליו,בתואר יפנו מ״פלגתו, חברי הקרובים,
 מרגיש שמיר הרי היושב־ראש״, ״אדוני

 מישהו כאשר ,מחדש, פעם בכל אי־נוחות,
ש ,תחת זה, בתואר אותו מסנה מחבריו

יצחק. הפרטי, בשמו1 או שמיר לו יקרא
 כשלא בלישסתו מסתגר היה ישעיהו

 אלא ווצא׳ היה לא הוא ישיבות. ניהל
 חברי־הכנסת. מיזנון אל נדירות׳ לעיתים

 הכנסת ליושב־ראש יאה זה שאין גרם הוא
״בית באותו הברי־כנסת ״סתם״ עם לשבת

או רואים קרובות לעיתים המיפלגות. מכל
 בכיר, פקיד עם או עיתונאי עם משוחח תו

מיוחדים. גינוני־כבוד בלי
מ להיפרד תוקף בכל סרב ישעיהו

מפוא שהיתה הגדולה, הדודג׳ מכונית
 נהגו שסה בתקופה גם דלק, וזוללת רת

 חסכונית שהיא בוולוו, להשתמש השרים
ה ליד ישב לא מעולם הוא יותר. הרבה
 שמיר, האחורי. במושב תמיד אלא נהג,

 תמיד ויושב וולוו במכונית נוסע לעומתו,
העם. כאחד הנהג, ליד

אנ של ליווי — וקיבל — דרש ישעיהו
 כשהם אליו׳ נצמדו אלה מישמר־הכנסת. שי

 כמעט מצוחצחים, כחולים מדים לובשים
 רק אינה והכוונה הלך. שאליו מקום לכל

 מחייב שבהם ממלכתיים־ייצוגיים, לאירועים
 מישמר־ של ליווי הנוהג או הפרוטוקול

 ליווי — וקיבל — דרש ישעיהו הכנסת.
ב משתתף כשהיה גם מישמר־הסנסת של

ש באירועים או לא-ממלכתיות, הלוויות

 גם היה ,אך המיזנון. את שכינה ׳כפי קפה״,
ה נוהגי על־פי להתנהגותו. כלכלי מניע

 ה־ לישכית אל המוזמנות הארוחות כנסת,
ה ■תקציב חשבון על ,נרשמות ייושב־ראש

 בליש־ שהארוחות היא, ההנחה שלו. אירוח
 עם אינטימיות שיחות לנהל כדי נועדו כה

הארו חשבון אך יושב־הראש. ושל אורחיו
 במיזנון, אוכל היה שישעיהו הנדירות חות
מהכנסתו. ויורד לחובתו נזקף היה

 שאין כמעט הפוך. המצב שמיר, אצל
 או לשתות מתפנה אינו שפו יום עובר

 שבהן הפעמים חברי־הכנסת. במיז,נון ׳לאכול
נדי ללישסתו ארוחה או שתיה מזמין הוא
 שבהן הפעמים מיספר כמו לפחות רות,

במיזנון. ישעיהו הופיע
 מאות־אלפי

לדירה לירות
 השניים ניראו שבחברתם האישים ם

 על מקפיד היה ישעיהו שונים. במיזנון,
ה מן חברי־כנסת יישבו לא שלידו כך

 לעיתים מיפלגתו. עם ניסנו אם גם שורה,׳
 עת ׳באותה ישב בו לשולחן מצטרף היה

 של חיוך היה כן כשעשה ראש־הממשלה.
 היה בדרך-כלל ׳פניו. :על מתפשט הכניעה
 קצין־ של בחברתו במיזנון מופיע ישעיהו
 את ילו שנתן בן־גל, (״איזי״) יצחק הכנסת

שומר-ראש. על-יידי מלווה שהוא ההרגשה
לשולח גם להצטרף ,נוהג לעומתו, שמיר,

חברי־כנסת מסובים שלידם גידולים, נות

ל כדי וזאת האורחים, איחד רק היה בהם
היותר. ככל התבלט
 בחברון, שנערך חרות, מיפלגית של בפנס
 באופוזיציה עדיין היתד. זיו מיפלגה כאשר

 מן ולא — האורחים אחד רק היה וישעיהו
 שני עם הופיע הוא — ביותר המכובדים

 ממישמררהכנסת, מידים לבושי שומרי־ראש
 שנאלץ עצמו, קצין־הכינסת היה מהם שאחד

 בנו ׳לחתונת גם מידים. כך לשם ללבוש אז
 אוזן, ׳אהרון שר-יהחקלאות, שיהיה מי של

 הופיע בנגב, גילת במושב נערכה אשר
 מהם איחד שכל שוימרי־ראש, עם ישעיהו

ו לפחות, ראשים בשני ממנו גבוה היה
 יצחק ׳למדי. ׳מגוחכת ׳תמונה יצרו השלושה

 שומרי- ■שיל ׳ליווי על חולם לא אפילו שימיר
למ כאלה, פרטיים־למחצה באירועים ראש
 דיגלה שעל ממיפלגה דווקא יבא שהוא רות

החיצוניים. הגינונים חרוטים
לישכ־ ראש להגיע. קשה מיה ישעיהו אל

 חומה סביבו יצרו מן, חיה ומזכירתו, יתו
מ נהנים ומן, ישעיהו כששניהם, גבוהה

 והשפע־ כוח בכנסת לאגור הצליחה מן מנה.
 בתקופת ידעה לא שכמותם עצומים, עה

 ואילו ברקת, ראובן הקודם, היושב־ראש
 שהוא ההרגשה מן נהנה עצמו ישעיהו

 הרבה קל שמיר אל במיגדל-ישן. לו יושב
 הצליח הוא רבה בעדינות להגיע. יותר

למ מן, ישל הגדולה השפעתה את לנטרל
 אותם בכל אותו שהדריכה זו שהיא רות

 כיושב־ למעמדו הנוגעים קטנים פרטים
הכנסת. של חדש ראש
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