
וירשובסקי ח״ב
קואליציונית אופוזיציה

 סגן־שר־העבודה־והרווחה, ושל שלו
המליאה. בישיבות פרוש, מנחם

 מורשה אנשי הדתיים, הח״כים שאר
 בלעדי באורח כמעט עסוקים והתחיה,

 מדהים ממש היהודי. באירגון־הטרור
 משקיעים וזמן אנרגיה כמה להיווכח

 גרשון דרוקמן, חיים כמו ח״כים
 בפי והמכונה ולדמן ואליעזר שפט

הכ במחבלים ויילד־מאן) העיתונאים
 מעשי־ מבצעי למען השדולה לואים.

 את מהווה בגדה מומים והטלת רצח
ורוב הפרלמנטרית, פעילותם עיקר

 להבטחת זמנם מירב את מקדישים
 שרון אריאל כסגני־שרים, מקומם

 טייס, השבועון נגד במישפטו עסוק
 אנשי שרון. על בהגנה מגן ודויד
 למדיניות כולם מתנגדים לוי דויד

ה של השמרנית הכלכלית־חברתית
 בקיום עניין שום להם אין ממשלה.
 נעדרים רובם פרס־שמיר. הרוטציה
 שהם או המליאה. מאולם דרך־קבע
 ממיפ־ שותפיהם עם דווקא מתנצחים

 דן רק ומהליברלים. לגת־העבודה
שניהם• איתן, ומיכאל מרידוד

 את הקובעים הגורמים שני
 המאסיב׳ הווב הם דמותה

הכלכלי והמשבר הקואליציה שר
 מחוץ נעשית הזאת הקדושה העבודה
המליאה. לאולם

 אנשי־ גם ועימם נעלמו, הדתיים
 אינם הסיעה חברי רוב בליכוד. חרות
 עם כלשהי נפשית הזדהות חשים

המדי הנושאים ״האחדות". ממשלת
 שרי-המערך, בידי מופקדים ניים

 וגורל רבין, ויצחק פרם שימעון
 עליהם, השנוא לליברל נמסר הכלכלה

 שמיר, יצחק אנשי מודעי. יצחק
עדיין דקל, ומיכאל מילוא רוני

 כלשהי מחוייבות חשים שמיר, אנשי
 ועדת־הכנסת, ויו״ר איתן לקואליציה.

 עוסקים לוי), (מאנשי רייסר מיכה
 מאיר הרב נגד במילחמת־חורמה עתה

 הרבים הדיווחים בעיקבות כהנא,
 על ״כך" של האיום על חרות מסניפי

 באיזו־ תנועת־החרות של עתידה עצם
הארץ. רחבי בכל מסויימים ריס

 שדווקא תמה, אין זה דברים במצב
 הפך )45(גולדשטיין פינחם ח״כ

ל־ בליכוד. ביותר הבולט לפרלמנטר

 צבן ח״כ
 גרילה מילחמת
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מאמין כאיש נשמע

וייס ם ח
ולעבוד לשבת

כהן ח״כ
מאוד פעילה

 הרשימה ח״ב עבר שבוע פני ^
 פלד מתי לשלום המתקדמת /

במינה. מיוחדת חוויה
 המליאה באולם לדבר מזלו איתרע

 ש״ס ח"כ של נאום־הבכורה אחרי מייד
 הצעיר הדתי הח״כ שימעון. שלמה

 שהיה לפלד, לחלוטין אלמוני היה )42(
 הנהוגה למסורת בהתאם לברכו. צריך

בכנסת.
 אודות משהו לברר המאמצים כל

 במזכירות בתוהו. עלו שימעון ח״כ
 ארבעת כל דבר. עליו ידעו לא הכנסת

 הדבר. אותו בדיוק נראים ש״ס ח״כי
 על שומרים ממושקפים, מזוקנים.
מהוקצעים. ונימוסים אדיבה שתיקה
 פלד ח״ב החליט כדרכו, שלא
 בח"כ, חודר מבט העיף הוא לאלתר.

 האזין שלו, החרדית בחליפה החנוט
 כדרך בחזרה־בתשובה שעסק לנאום
של הכלכלי מצבה לתיקון בדוקה

 ח"כ את מכיר ״אינני מדינת־ישראל.
 הוא ״אבל פלד, בירך שימעון." שלמה
מאמין...״ כאיש ונשמע נראה

 הבדיחות כבר ,11ה־ לכנסת לה, יש
 העובדה למרות שלה, והפולקלור

 תיפקדה היא בקיץ הבחירות שמאז
 דפוסי גם נטו. אחד חודש בקושי

 מתחילים המיוחד ואופיה פעולתה
 מתחילים החדשים וכוכביה להתעצב,

לדרוך.
 ששני ספק אין מנוסים למשקיפים

 דמות את הפעם הקובעים הגורמים
 והרוב הקשה הכלכלי המצב הם הכנסת

 את ).23־97(הקואליציה של המאסיבי
 יש בכנסת כה עד הבולטות הדמויות

האלה. נתונים שני לאור ורק אך להבין
 רעי־ היא ביותר הבולטת התופעה

 הדתיים העסקנים של החדה כתם
 לסיעת בכנסת. השפעתם וירידת

 יהודה הד״ר מאוד חסר המפד״ל
אמרי ממוצא פסיכולוג בן־מאיר,

 לאחד האחרונות בשנים שהיה קאי,
ב בישראל. המובהקים הפרלמנטרים

 לבו־ היתה הצרה, הקודמת, ממשלה
 אותו שנאו ובמערך רבה, השפעה מאיר

 הקו־ לכל שלו התרומה בשל במיוחד,
 אף גילה בן־מאיר .1977 מאז אליציות

 העבודה". ״תנועת כלפי איבה הוא
 האחרון בחודש רק נגמל שממנה
 מהרשימה, הדחתו לבחירות. שקדם
 בו בגד המר זבולון שידירו אחרי
 מאוד פגעה לאנחות. אותו וזנח

המפד״ל. של בתיפקודה
 מתחסד איש מלמד, אברהם גם
חבר־כנסת היה מאין־כמוהו, וצבוע

ביטון ח״ב
ותעודות להט

 פעולתה, דרכי את היטב שהכיר יעיל,
 החשובה. בוועדת־הכספים מאוד ובלט

 הסי־ ולשם מהרשימה, הודח הוא גם
 של השני מנהיגה על־ידי נבגד מטריה

בורג. יום!? המפד״ל,
 אבנר השניים, של מחליפיהם

 את איכזבו תינו, ודויד שאקי
 יותר מתגלה שאקי בכנסת. הכתבים

 בנוסח ונאומיו נפוח, כבלון ויותר
 דוחה, בטון נישאים תנועת־התחיה

 הלאומנות שוחרי את אפילו המרחיק
 וח״ב משופשף עסקן דנינו, הדתית.

ש״ס. נוסח שתיקה על שומר חדש,
 פרופיל. הורידו האגודה ח״כי גם

 מארבעה בכוחה ירדה שלהם הסיעה
 הישנה ושחצנותו חברי־כנסת, לשני

 נעלמה. כמעט שפירא אברהם של
 חשוב מקור־כוח על חולש עדיין הוא

 ביטחונו אבל ועדת־הכספים, כיו״ר
 לכהן תוכל לא שהממשלה המוחלט
 ביטוי מוצאת זאת עובדה אבד. בלעדיו

הזעומה בהשתתפות וגם בהתנהגותו,

0 ה־אתדווו ננ110133
 כלפי מחוייבות לפחות, יש, גולדשטיין

 הזה שהאיש לומר קשה מודעי. יצחק
 בפיק־ אפילו או ובאנינות. בדקות ניחן
 נוכחות מגלה הוא זאת. עם יתרה. חות

 מרבה המליאה, באולם קבועה ממש
 מדיניות על ולהגן בדיונים להשתתף
 משעשע, ולעיתים מוזר, זה הממשלה.

 חיכי עם רב כשהוא בגולדשטיין לחזות
 שהביאו (הסיבות העבר על העבודה
 על מחרות חבריו ועם הכלכלי) למשבר

ה מישרד־האוצח. (מדיניות ההווה
 בנושא מתמקדים הדיונים שרוב עובדה

 לגולדשטיין יש החברתי־כלכלי(שבו
 אותו להפוך עוזרת התמצאות־מה),

כה. עד הליכוד של ביותר הבולט לח״כ

גאולה
השפויה

 ושפט ולדמן שינוי. אין תחיה ף*
 יובל הטרור. בשדולת עסוקים

 ונאומיו גמור, אסטרונאוט הוא נאמן
 לתנועה. חבריו את אפילו מפחידים

ב לשבת מרבה איתן רפאל דווקא
 קצרים נאומים ולשאת המליאה אולם

לב הפך הוא נלעגת. בעברית ומוזרים.
 ציבור בקרב השפעתו ורק דיחה,

 ״רפול״ כלפיו. לעירנות גורמת מסויים
 ועובדה הדמוקרטיה, את מתעב פשוט

 התבטאות ובכל תנועה בכל ניכרת זאת
בכנסת. שלו

 היא התחיה של הבולטת הח״כית
מאוד פעילה שהיא כהן, גאולה שוב
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