
לבניין בבוקר הגיע שמיר צחק ^
 הוא הממשלה. לישיבת הכנסת,

 שפוך היה רחב וחיוך וצוהל, עליז נראה
 בהתחשב מוזר קצת חיוכו פניו. על

 יום העם על שנפלו הכלכליות בצרות
לו. צפויות שעוד ובאותן קודם,

 פחות נראו האחרים הממשלה חברי
 אחד־אחד באו הם בוקר. באותו עליזים |

 בקומה ישיבות־הממשלה חדר אל
 נכנסו הכנסת. בניין של הראשונה

 איש איש התיישבו פנימה, בשקט
במקומו.
 הממשלה בישיבת בנוכחותו בלט
 — גרופר פסח המיועד השר היוצאת
 כנראה סגן־שר. עדיין השעה באותה

שעות, כמה להתאפק היה יכול שלא
 שלו, הצהרת־האמונים את שיצהיר עד

 שולחן ליד מקומו את לתפוס ומיהר
 שאיש להבטיח ניסה כאילו הממשלה.

 האחרון, ברגע מקומו את יתפוס לא
זמן. הרבה כל־כך שחיכה אחרי

 המתפטרת, הממשלה מישיבת
 חבריה מיהרו ביותר, קצרה שהיתה
 להתחיל עמד שם המליאה, לאולם
 נבחרה שבסופו והמייגע הארוך הדיון

 אותם — ה״חדשה״ ישראל ממשלת
אחד. גרופר בתוספת בדיוק, השרים

 חגיגית. אווירה היתה לא במליאה
 עד ארוך בנאום הריון את פתח שמיר

 מנהל כמו דיבר הוא ומשעמם. סוף אין
 בנאום ותיקה, במושבה עממי בית־ספר

 הוא יום־העצמאות. לכבוד לתלמידיו
 מליצה אפילו משומעיו חסך לא

 אחד... עם יהודי... ״לב אחת: שחוקה
 כבוד שמירת לשורשים... חזרה

היחיד אושר ישראל... אהבת הזולת...
 התחשבות הכלל... הצלחת —

העם צבא לאומית... אחריות הדדית...
 ישאל מדינת המולדת... מגן —

 האסונות סאת כקדם... ימיה המחדשת
 נגיש ישראל... עם על שעברו

וממריצה...״ סועדת יד להתנחלויות

 דורארם וקיצוץ, ניחוח ומט״ח, כת״ם ביו
~ ממשלו■ להקים זמן בקושי הח״נים מצאו ודינאויס,

 ארוכה היתה הנואמים רשימת אלפי ושל ישראלים, חיילים 520 של הברקה לשמיר היתה נאומו בכל
דבר אמר לא מהם איש ומייגעת. ולבנונים. פלסטינים מילחמת־לבנון את כינה הוא אחת:

 כולם כמעט היו קצר זמן ותוך מקורי, את ופרס שמיר שגמרו ברגע עוצר ״מיבצע המקאברי בתואר
 ריק נותר הממשלה שולחן בחוץ. הח״כים התחילו שלהם, נאומי־הפתיחה זרק אחד עיתונאי לפחות נשימה".
משריו. המליאה. מאולם להימלט והשרים נשימתם לעד נעצרה שאכו במרירות

4 ^* *1 *41# , ! ! ן
■/*)*ו*

■ ך ן ך ן ך \ ל שו־ון ואריאל (מימיו) שוסשק אליעזר 1 י ך | ך 11 1*1ך (מהגב) ראש־הממשלה ד
יורס של ידו את לוחץ 11^11̂ / 1^11 ביוס הממשלה לישיבת ביחד !באו | 1111\

מרידוד. יעקב ומשמאל שריר אברהם מימין ארידור. ראשון. ייכנס שחברו חיכה אחד וכל בבוקר, השני

ך1 ־¥11 | הצהרת״האמונים על נוספת פעם חותם בורג יוסף והדתות שר־הפנים 1ך 1 |1ד
,1951ב* השלישית הממשלה כינון מאז שר הוא בורג כחבריממשלה. □11^11 1111 1
כרגיל. התרגשות, בלי זאת עשה הוא כזאת. הצהרה על חותם שהוא 17ה״ הפעם לו וזו ן

ד! 1ף 1!  סדרו* לו שהציע העש את דחה גרופר, פסח החדש, שר־החקלאות ן11ך ■י
 מאוד, נרגש היה גרופר שלו. הפרשי בעש להשתמש והתעקש הכנסת 11 -11111 1111

שלו. החדש למושב בדרכו עבר שלידם הח׳כים כל של ידיהם את לחץ מהדוכן וכשירד


