
הצגח את כמצופה נתח ונו רק״ח, אנשי דענו נהנא מאיו צעק בוגדים!״ אש״פיסטיס!

היושב פאשלה. רדסה אשלה
 בין ידע לא בורג, יוסף הזמני, ראש ̂■!

 הח״כים פרצו פעם מדי ושמאלו. ימינו
בצחוק. והחדשים הוותיקים
 התיק- תור הגיע כי הודיע כאשר

 שההודעה הח״כים הבינו לא ווה,
שהת הכחולה־לבנה, למקהלה נועדה
 התחילו הח״כים הבימה. לצר ייצבה
 של רפים צלילים כמה אחרי לשיר.

שיסעה חברי־המערך. רובם הח״כים,

 אבא אבו־חצירא, (״אהרון מחדש הכל
״). אבן...

 ח״ב הראשונים, המצהירים אחד
 ופאתטי גדול בקול הכריז חדש,

 האיש הוא כאילו אני!״ ״מתחייב
 כולו והבית — בעולם ביותר החשוב

וממושך. רועם בצחוק פרץ
 הידר תפקיד את שמילא בורג,

 שזה (למרות חברי־הכנסת זקן בתור
 על האוסר בתקנון. מפורש סעיף נוגר

התבלבל כירח לכהן חבר־הממשלה

 שקרה מה היה יותר חשוב החגיגיות.
הקלעים. מאחורי
לתפ נכנסה שהכנסת לפני עוד
 התורניים הסכינאים שני פעלו קידה,

 ברית מסורת לפי והליכוד. המערך של
 מזמן, נפטר עופר (אברהם באדר־עופר

 כשהוא הופיע, הזקן בארר יוחנן אך
 מקומו את ותפס ועליצות מרץ מלא

 משה הח״כים־לשעבח. בין באולם
 ייבחר שלא החליטו קורפו וחיים שחל
לכהן ימשיך בורג שהשר כך יו״ר.

 בישיבות יחד ישבו ושמיר איתן לכנסת. כניסתו עם
 מילחמת״הלבנון. על בשעתו הוחלט שבהן הממשלה,

הקואליציוו. הקמת על הח״כיס רוב דנו בכנסת

מחדש. בשיר ופתחה המקהלה אותם
 להצהיר לח״כים היו״ר קרא כאשר
 לקרוא מזכיר־הכנסת התחיל אמונים,
 אבו־חצירא, (״אהרון הח״כים בשמות

 כנדרש, ענו. ואלה ״) אבן... אבא
 מישהו נזכר אז רק אני." ״מתחייב
 את הח״כים באוזני קראו לא שבכלל

 למה כלל ידעו שלא כך ההצהרה, נוסח
התחיל ואז נקרא, הנוסח מתחייבים. הם
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 מזכיר- אל ופנה הרבים תפקידיו בין.
 המזוקן, יעקובסון שמואל הכנסת,
״ הממשלה... ״מזכיר בלשון

 מסדרת ועדה
מין את -

 לא אלה קטנות פאשלות ולס
ו הי £ על שהעיבו אף חשובות, \

 של גלויה הפרה תוך זמני, כיו״ר
 התקין הדמוקרטי והסדר התקנון

 ״ועדה הקימו הם רשויות"). (״הפרדת
 — הפרוטקציה שיטת לפי מסדרת"

 הוכנסו עליהם החביבות הסיעות כל
 בלי בחוץ, הושארו האחרות כל פנימה,

 סדר־הישיבה לגבי גם כך לגודלן. קשר
 קטנות סיעות באולם־המליאה: הזמני
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