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מיץ. כוסית בהרמת לסיעה, חברו הכנסת, וב״ראש
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1_1 11 11 # 1 בכנסת, בחירתו לכבוד שנערכה 1

ועדת־הכנסת. מזכירות בהתרגשות לו שהעניקו זר כשבידו

1|,| | | ^  מקיבוץ המערך איש רוזוליו, דני ח״כ |
 אלון יגאל של יורשו הנחשב כברי, * 1 י
החוגגים. אחד היה המאוחד, הקיבוץ בהנהגת המנוח

רו ירו  היושב־ראש שר״החוץ,ד
הכנסת, של היוצא

כל את מעביר הוא כאילו יד, שולח שמיר, ק

 ירדנה בכנסת, הליכוד מזכירת עם יחד הסמכויות,
 נראה שאינו ברמן, יצחק היושב־ראש לידי מלר,

מתפקידו. להיפרד כמתקשה נראה שמיר בתמונה.

 של סיעתו חברי גם רבים, המיץ.
 כבר שהוא על־כך שמחו שמיר

 בירך כך אחר היושב־ראש. לא
 נמשכו, הדיבורים ראש־הממשלה.

 מנחם לדברי האזין לא כמעט איש
 רק תנועתו. חברי לא גם בגין,

הרו בקולו לחש בר־לב כשחיים
 נאומו, את לרגע הפסיק ובגין עם,
 שהיסה מי היה שקט, לבקש כדי
 היושב־ראש כשהודה בר-לב. את

דממה. הוטלה למברכיו החדש

 אוכל איך;/
להפריע!״

 הראשונה הפעם זי יתד!
כש בכנסת ברמן את שראו י י

 תמיד שידע האיש מתרגש. הוא
 ברוח ומסובך קשה מצב כל לקבל
 נרגש, היה רב, ובהומור שקטה

 את כולם, את ברגשנותו והדביק
 את המזכירות, את חברי־הכנסת,

הבית. עובדי ואת המלצרים
מאול בתור הכל נעמדו כך אחר

 ברמן, של ידו את ללחוץ כדי תר
 רבה, באלגנטיות הצליח, הוא אולם

 בעצמו לגשת התור, מעל לעבור
חברי־כנ־ בבית, שלו ידידים אל

 ה־ ממיפלגתו, דווקא שאינם סת
חב עיתונאים, הליברלית, מיפלגד,

ויועצים. מזכירות רים,
 עלה מאז בעצם רב, זמן כבר

 הכל הרגישו לא לשילטון, הליכוד
ירי ביחד. וכל־כך נינוחים כל־כך

יחדיו, שתו קוטביות מסיעות בים

 מתח ללא ושוחחו, ידיים לחצו
 החגיגיות הדדיות. עקיצות וללא

 כי ברור, היה לכל בכל. פשטה
 עידן חדש, לעידן נכנסת הכנסת

 להחזיר ניסיון לפחות יערך שבו
העצמי. כבודה את לכנסת
ב מבוקש הכי הרווק ״הוא
 מחברי־הכנסת אחד אמר ארץ,״

 חבר־הכנסת יהיה ״הוא מהליכוד,
 לו השיב בארץ,״ מבוקש הכי

 תשכחו ״אל מהמערך. חבר־כנסת
אותו הוסיף ליכוד,״ חבר שהוא

ת ו י צ י ל א ו ק

מוזרות
 ואו־ קואליציות שם יהיו א

 מע־ הברי היו לא פוזיציות.
 רק שם היו ליכוד. חברי או
 הה־ הכנסת יושב־ראש של ■ים

ברמן. יצחק

 שחברי״הכנסת התברר פתע
 לבין ברמן אוהבי בין זלקים

 לא מהם אחד אף ברמן. 'יכי
 בת בתקופה שלו. כיריב ב

ב ברמן התנהג שבה תיים,
 בבית־המחו־ בלתי־רגילה זת

כיושב כיהן שבו הישראלי, :
 לו רכש הוא ועדת־הכנסת, !

הבית. עברי מכל ידידים,
 ישיבת בתום הרמקול, סהכריז

ש השני ביום. שנערכה זת
 והעיתונ־ חברי־הכנסת כי ,

לכ כוסית להרמת מוזמנים

 היוצא, — יושבי־הראש שני בוד
 ברמן יצחק והנכנס, שמיר יצחק

 הבית, של שאגאל בטרקלין —
המס במהירות, המיזנון התרוקן
מהנמצ ואיש התרוקנו, דרונות

הע לא הרגע באותו בכנסת אים
הביתה. ללכת דעתו על לה

 פרכות
ונאומים

 שכיהן מי קצר. היה טכס :ך*
 מקום כממלא שעות 48 במשך • י

רא היה מרון, משה היושב־ראש,
היו היושב־ראש המברכים. שון
 אז אולם בירך, שמיר, יצחק צא,

כוסות על חברי־הכנסת הסתערו
מ לריקוד הזמש ״

הליכוד של לשעבר המצליף של תנועותיו אולם

 ירדנה בתפקיד יורשתו ושל גרופר (״פייסי״) פסח
 לרקוד. ירדנה את מזמין גרופר כאילו נראות מלר,

במרץ. הסיעה כמצליפת לתפקידה נכנסה ירדנה
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