
שתו היתה היכן ס1הפר של א ת נאמן יזבל ר1פ תו בע ע ב ש ר ה ש  ל
חו וביצר מלבנון סחורה ונהגו גרופר פסח סגן־השר הברי

 אגודת־ישראל, ח״כ 8
ל נקרא שפירא, אברהם

 ועדת־הכס- ישיבת בזמן טלפון
 היה הקו של השני מעברו פים.
אמר קוק. צבי החיפאי הרב

להת יכול ■אתה ״אולי :הירות
״1 וחצי 1 בשעה קשר

הירושל העיר כל כתב 8
ליד עמד סרנה, יגאל מי,

במלי שהתקיים בדיון 8
 מישרד־ הקמת על הכנסת, את

 השר יעמוד שבראשו המדע
 . יושב־דאש תיאר ;אמן, יובל

שימעון העבודה, מיפלגת

לקואליצ התחיה מצירוף בתו
 הזאת, הממשלה ״לעומת : יה

 כספינת־האה־ תיבת־נוח נראית
 בצד ספינת־השעשועים. או בה

 (מרדכי) את לנו יש אחד ׳
 נמרצות התומך ת, פור בן־

 ומצד חד־צדדית. באוטונומיה
 התומך נאמן, את לנו יש שני

צדדית.״ אף באוטונומיה
 הקצר ההשבעה בטקס 8

 הד״ר אחותו, נכחה נאמן של
 של אשתו בן־ישראד, רות
ה של המרכזת הוועדה חבר

בן־יש גירעון הסתדרות,
נמ היכן נשאלה היא ראל•

 החדש, השר של אשתו צאת
בפא ״היא :היתה ותשובתה

 וסדר־העדיפויות אחד כל ריס.
שלו.״
בה בכנסת הדיון בעת 8
 בעדות די שלפיה החוק, צעת

להר כדי אונם על מתלוננת
 ל- להזדקק מבלי נאשם, שיע

חי ח״ב ניסה נוסף, דבר־מה
להס קליינר, מיכאל רות.
 את דוכן־הנואמים מעל ביר
שו לתיקון. המתנגדים דעת

 בין שהיתה אלוני, למית
 לפני טענה החוק, קבלת יוזמי

גושפנ נותן שהמחוקק קליינר
 לרעה. האשה לאפליית קה

 אשה שבו מיקרה על לי ״ספר
אמ מיני,״ רקע על גבר תקפה

 את שלף חרות ח״כ לו. רה
והק יום, מאותו חעריב עיתון

 של צחוקם לקול במליאה, ריא
 על שסיפרה ידיעה הנוכחים

פסי בבית־חולים אחיות שבע
 את שאנסו בבאר־שבע, כיאטרי

במ המאושפזים החולים אחד
קום.

 בכל' לרוץ נגזר שעליהן נות,
ה את ולגייס גורלית הצבעה
 ניצבות מלר של לצידה קולות.
סי מזכירת שפירא, פטדה

 סידון ויפה הליברלים, עת
 ניצבות מולן לע״ם. מסיעת
 המערך מזכירת גורן, דליה

ה עוזרת גרדוגו, ובהירה
 ישראל הסיעה ומרכז דובר

 הקטן הפער פלג. (״רוליק״)
 והאופוזיציה הקואליציה שבין

 לפני המזכירות את העמיד
עלי להתגבר כדי רבים. קשיים

בשול לשבת נוהגות הן הם,
 הכנסת. במיזנון צמודים חנות

 קופצת לגייס, קמה אחת כאשר
 השני מהמחנה המזכירה מייד
להצב שלה ח״כים לגייס כדי
 שהן בזןזן כאשר לעיתים, עה.

ומ לארוחת־הצהריים יושבות
 ח״כים המזעיק הפעמון צלצל

 ״אפשר מלר: אומרת להצבעה,
 זו להצבעה לאכול. להמשיך

 מקזזות כך מגייסים.״ לא אנו
השניה. את האחת המזכירות

 המערך, סיעת בישיבת 8:
 לפגרה, הכנסת יציאת ערב

 משה הסיעה יושב־רז&ש הסביר
ב לדון הנוכחים שעל שחל
 בשני , הסיעה הצבעת דרכי

הרא פקודת בתיקון נושאים:
״הי ובחוק אונם במיקרה יות
ש שלום־הגליל,״ מיבצע טל

 מהציביר כספים ספיגת מטרתו
 הגיב בלבנון• המילחמה למימון

 מנחם העבודה, ח״ך כך על
 גם דבר. אותו ״זה הכהן:
או הוא שלום־הגליל מיבצע

נס.״
תי דן הליברלים, ח״כ 8
קצר נאום אחרי הצליח, כון,

 התנועה, מנהיג את מתפקידו להדיח וייצמן ניסה שבה ,1973 בשנת המפורסמת, חרות !לוועידת
 הצעירים, בראש שעמד קליינר, ואילו פוליטית לגלות עזר יצא המהלך כישלון בעיקבות בגין. מנחם
 הציבורי בוויכוח שתיקתו את קליינר שיבח השניים, כשנפגשו בוייצמן שתמך לשינוי, החוג את הקים

שם. המתרחש על באמת חושב הוא מה לקליינר ואמר פיו את עזר פתח אז בצפון• המילחמה על

לכ הרב, ״כבוד :שפירא לו
 מתקשר שאתה לי הוא בוד
 באתי כבודך מפני ורק אלי,

 חלילה, תחשוב, שלא לטלפון.
 איתך.״ לדבר רוצה שאיני
במי והוסיף אוויר לקח שפירא

 הכנסת בבניין המעליות, שתי
 שהגיעה מהן, מאחת והמתין.
 ששת יצאו עמד, שבה לקומה
 :סרנה פלט המפד״ל. חכ״י
 שתי הצטרכתם פעם אוי ״אוי,

מעליות.״
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שלו. הלאומי בבגד רישמיים באירועים להופיע נוהג קפטן, דרגתו

; נחמן  אברהם בתפקיד קודמו עם מתחבק ״אל-על״ של מועצת־המנהלים יושב-ראשט
 מרכז־חרות חבר ופרל, טובים, חברים הם השניים (מימין). שביט (״בומה״>

תפקיד. לאותו סלו ומינויו החברה מניהול שביט בומה פרישת בעיקבות נפגעו לא שיחסיהם טוען,

 הליכוד־התחיה יחסי את פרם,
 ה״כ התריסה חופשית. כאהבה

 :דורון שרה הליברלים,
 אהבתך אח מתאר היית ״איו

(״מומרדכי העיר לץ?״ עם
 אמנון ״אהבת גור: טה״)

והמערך.״
 התפלמס דיון באותו 8
 לח״כ הזכיר הוא פרס. עם בגין

 דיבר שבהם הימים את המערך
 המדינה.״ ״מידוע על פרם

 עדיין אני ״כן, פרס: השיב
 אך המדינה. מידוע על. מדבר

 מיש־ זה כאן עושה שאתה מה
הממשלה.״ רוד

הניצי, המערך ח״כ
אבד את הביע הלל, שלמה

 הכנסת נשות שכל בעוד 8
 מזכירת היתה בחוק תמכו
הש בעד מלר, ירדנה חרות,
הקו במתכונתו החוק ארת
 שהצבעת התברר כאשר דמת.

תמ התיקון נגד אגודודישראל
 ל־ רצה היא קבלתו, את נע

 להם והסבירה הדתיים ח״כים
 בהצעת לתמוך עליהם מדוע

 המתנגדת מישרד־המישפטים,
 השתכנע לא שפירא לתיקון.
 מ- למדה אותם מלר מטיעוני

 אבו־ אהרון תמ״י ח״כ
דוצירא.

הכנ פגרת מאשר יותר 8]
דרו היא לח״כים, דרושה סת
השד הסיעות למזכירות שה

 זעמם את עליו לעורר במליאה,
 בעת זה היד. הכנסת. סדרני של

 מילחסת־ מימון חוק על הדיון
 שההיטל טען תיכון הלבנון.

 מס להטיל ושיש מיזערי, הוא
 כאשר הנאמנות. קרנות על גם

הת הנואמים, מדוכן ירד הוא
 ואיימו הסדרנים סביבו אספו
יער הם תתקבל, ההצעה שאם

שביתה. כו

 פסח שר־החקלאות, סגן 8
 נחום ונהגו, גרופר, (״פייסי״)
 קצר ביקור ניצלו גדליהו,

 בעת מזכרות. לקניית בלבנון.
 בעיירה סגני־שרים של סיור
 השניים. לפתע נעלמו ג׳זין,

חי- שהוא פייסי סיפר כששבו,

2344 הזה העולם


