
אחר מסוג סיכום הכנסת: של הראשון המושב מכבי

 ■ודע מ■ ★ לנשים ע■! ■ש למי ★ לאכול אוהב מ׳ מגרה: בוק דמה
מתי לישון הולד מי ★ פירסומת רודף מ׳ ★ בלילות מבלה מי ★ להתלבש

 חברי״הכנסת לא־מכבר. הסתיים 11ה־ הכנסת של הראשון המושב
המושב. לזכר ומאמרים ניתוחים סיכומים, מלאה והעיתונות לפגרה, יצאו

 ביזיון חסר״תקדיס, שיעמום הסיכומים: לשלל המשותפים המסרים
 השוקעים אך לזעזע, האמורים דומה, ברוח וציונים תת״רמה לדמוקרטיה,

לו. ראויה שהיא הפרלמנט יש אומה לכל הכללית. באדישות
 ״האם כגון: בנושאים לדון מגוחך זה יהיה והריקנות, האפרוריות לאור

 ״איך או בורג!" יוסף שר) עוד (הוא השר אצל אידיאולוגית תפנית חלה
ראש״הממשלהד של יועציו תריסר בין חלוקת״העבודה מתבצעת

 במציאות! מדבר לוי דויד איך ״תגידי, הם לדיון הנותרים הנושאים
 נכון ״זה או כך!" מדבר לא אחד אף להיות. יכול לא בטלוויזיה! כמו ממש

 וכולי השיער!" את צובעים ומודעי ששוסטק שיניו! את תיקן שאבוחצירא
וכולי.

 חגרי״ נזכרים לא היריעה מקוצר .1985 ישראל נבחריך, אלה ובכן,
 ועמלו שטרחו מי עם הסליחה זו. מהירה בסקירה כולם הכנסת

 ישנו הכנסת, במיזנון כיכבו במליאה, אפילו לעיתים נכחו בוועדות־הבית,
נפקדים. זאת, בכל ושמותיהם, לחו״ל נסעו הירושלמיים, במלונות־הפאר

11x11 גומד

 חציוא: אבו אהדו •
ד־וו נו־סס־או

 חירחורי־התפרקות משמיעה תמ״י
 חצירא, אבו — לא או אחרונים
 המאופקים ממינהגיו שינה לא מנהיגה,

 טייל לא שנהם בימים היקרים. אך
ברורה עדיפות (עם ברחבי־העולם

אבוחצירא
לפאריס עדיפות

 מסב אותו למצוא היה ניתן לפאריס),
 בקפידה לבוש בית־הנבחרים, במיזנון

 פירמות של סימני־היכר וביוקרה.
 פייר דיור, כריסטיאן — יוקרתיות

 את מעטרים — וכדומה קרדו
 מאחורי חפציו. ושאר תיקיו כותנותיו,

 כיצד סיפור: מסתתר יוקרתי אביזר כל
 במחיר לרכשו הערמומי הח׳׳ב הצליח
מוזל.

בחב יותר ממושכת שתיית־קפה
 מהנפטלין להוציא גם עשויה רתו,

 בחו׳׳ל, סטודנט היותו מעת הרפתקות
 את אף מביישות היו שלא הרפתקות

 כן, כן, הזרוקים. שבאחינו המפורסמים
 למראה״עיניו: להאמין שמתקשה למי
 ומנהיג חובש־הכיפה חצירא, אבו

 האלגנטיים הגבר אחד הוא הדפוקים,
 בנימוסיו החל במיזנון־הכנסת, ביותר

תוצ המסוגנן, לבושו דרך האירופיים,
 א־לה המשופץ בחיוכו וכלה חו׳׳ל, רת

פוסט. פארה
 משקיע שהוא ותשומת־הלב הזמן
 אחת אף מביישים היו לא זה, בתחום
 באחד האלגנטיות הנשים מעשר
ידועים. סקרים מאותם

 לא מהנה להיות יכולה עימו שיחה
 קלאס! על אבל משיחת־קצ׳קס, פחות
לנסות. מומלץ אך מפתיע, נשמע

 ווווו: שרה #
חואדים 07111(

 כששערה לעולם תפגשו לא אותה
- 1 !ן 1 0

 ושאר מקומט מרושל, לבושה או סתור
בושות.

 בעיתונות הכלפט׳ם שכל דורון,
 אחת היא חשבונה, על עטן את חידדו

בכנסת. ביותר הפיקחיות הדמויות
 היא פראקטי. הגיון אותה מנחה
 ואפילו ונעימת־הליכות, תרבותית

 בהיכרות רק צורמני נשמע קולה
אינסו־ בשרשרת מעשנת היא ראשונה.

דורון
בשימלה שסע

 אמריקאיות מסיגריות המורכבת פית,
 החמור־ דימויה אף על וארוכות. צרות

 הקואליציה, יושבת־ראש של כלשהו
 עימה, לרכל ניתן שובבות. המון בה יש

תענוג.
 11 ה־ הכנסת של הראשון במושב

 בלבושה. ודמיון העזה יותר גילתה אף
 השמרנית־ החליפה את זנחה היא

 מצמר יצירות לטובת קלאסית
 הפגינה אף אחר ויום (.מספרה״),

 שסע דרך להפתיע, חטובות רגליים
 לצבעים הפריטים בין התיאום שובב.

מושלם. בהופעתה, השונים
 כזה?״ דבר עושה את איך .איך?

 .איך אמיתי, בזעזוע פעם אותי שאלה
 חולצה על כחולים עגילים עונדת את

ורודה״!״

 גוונו: נסח ♦
הקילוגומיס מיוחמת

 עיתונאים כידררו מיגרשו על גם
 כעיתונאים להכרתם בדרך רבים

 והקוטץ׳ האפרסמון בדיחות שנונים.
 גרופר אולם לפולקלור. מזמן נכנסו

 ביותר השנונים הח״כים אחד הוא
 מייעצת הייתי לא הכנסת. במיזנון
 ללא מילולי לפינג־פונג עימו להיכנס
מתאימה. הכשרה
 — אחיד מוראל על שומר הוא

 הממשלה, שולחן את שנטש מאז גבוה!
במושב במיוחד. להתאמץ אוהב אינו

 עם גרופר נמנה לא הכנסת, של האחרון
 הוא להיפך: הבניין. את שנעלו הח״כים

נטישה. על המבשרות מהסנוניות היה
 מעייף דיון של בסופו פעם,

 ובלט ומלבלב, רחוץ הופיע ומתמשך,
 במיזנון. הנבולים הפרצופים בים

 בחדווה בישר מהמלון,״ עכשיו .חזרתי
 עשיתי .ישנתי, המותשים, לחבריו

״ אמבטיה...
 רותי, במיזנון נראתה אחרות פעמים

 תוססת. (במקורה) ירושלמית אשתו,
 ספק אין הצוהלות, הכחשותיו אף על
 במישפחת ראשון כינור משחק מי

גרופר.
 העגלגל בגרופר נתקלתי פעם

 ממורק רנסנס, רמדה מלון של בלובי
 בדריכות ממתין למישעי, ומצוחצח
״ להגיע... צריכה ל״אשתי

 ישיבת־הנשיאות של סיומה עם גם
 הליברלית המיפלגה של ההיסטורית

 עם השותפות את לפרק לא או (לפרק
 הקרוב. לטלפון גרופר אץ־רץ חרות?)
״ סיימנו... .כרגע קולו, רעם .חתי,״
 הוא המתעגלת, בגיזרתו מאבקו את
 לא .אני בחן. אך הצלחה, ללא מנהל
והצביע למחות, נוהג הוא הרבה!״ אוכל

גרוסר
לברוח ממהר

 במיני־ לעייפה עמוסה צלחת על
 מתריס, הוא זה?״ משמין, .זה סלטים,
להשמין. וממשיך

 אמורא■: עד■ 0
וסיגאו שמלות

 למצוא היה ניתן שר־האוצר סגן את
 או שותה, אוכל, כשהוא המושב, במשך

 נראה ליברלים. בחברת תמיד משוחח,
 לעצמו הציב אמוראי כאילו היה

 את לחקור — בלתי־אפשרית משימה
הליב המפלגה של המיסתורין נבכי

ופלגי־פלגיה. פלגיה כל על רלית,
 היומיומי הכורח ברורה: הסיבה

 ממשלת־ במיסגרת עליו, שהוטל
 את להבין לנסות האיזון־המיפלגתי,

מורעי. יצחק מכל, המסובך הליברל
 לעיניו כמובן, מפריע, לא זה כל

 היפות העיניים — הגדולות התכולות
 ולהתמקד לשוטט — בכנסת ביותר

 חובב אמוראי חולפת. שימלה כל על
 אמוראי אך נכון, לא? מי יפות. נשים
 עיסוקיו הלב. מכל אחרת, אותן חובב

 ממנו מונעים פנים, כל על הרבים,
זאת. לאהבתו מלהתמסר
 סיגר שנה, חצי מזה מונח, בתיקו

 כסגן־שר מינויו ביום שקיבל ארוך,
 מחכה אמוראי הורביץ. ייגאל מהשר

 ללא במנוחה, לעשנו להזדמנות־פז
קוא בעיות תקציב, בעיות זמן, לחץ

ועוד. ליציוניות

מחכה. עוד הוא

 משהסצנ ♦
חדשה נוס

 הטרי, בשר להיתקל היה ניתן
 הכנסת, במיסדרונות חולף כשהוא

 פרוש מנחם האבטלה, בבעיות טרוד
 בתורה. כתובות שאינן צרות ושאר

 קטן־הקומה קצב לבוש בררך־כלל
בלתי־אופנתית. חומה בחליפה

 זורק הוא שלומך?״ מה .שלום,
 אל מכריו. לכל ובאחידות בחופזה
 קצב השאלה. על ולענות לנסות תטרח

 של אחר בחלק אותה שואל בוודאי כבר
הבניין.
 רגלו, על חרט הוא הביישנות את

 שמרניות. די הן הכלליות והשקפותיו
 על לשוחח חייבים אנחנו אחד .יום
 כשמתגלים בי, להתרות נוהג הוא כך,״

 דאגה, אל היום, בינינו. חילוקי־דיעות
רחוק. עוד

 עד אצלו קבע חתם שהחיוך קצב,
 מבעיות הרף ללא מוטרד כשר, למינויו

במיזנון־ נמצא כשהוא וגם מישרדו,

אמוראי
הלב מכל אהבות

 כניסתו (מאז אכילה לצורך הכנסת
 קטנטנה, כרס לפתח הספיק לממשלה

 שיחות לצורך או החדש), למעמד כיאה
 מאוס אינו (הפירסום עיתונאים עם

ובלתי־שקט. מתוח נראה הא עליו)

 אל■!;ולס: #
עליזה וזישנחה

 שישה מסובים שבו שולחן תראו אם
 כאת־ שנראה למה (לפחות) אנשים

 ״מישפחת זוהי מישפחתית, חת־צהריים
קולס".

 כבוד כמובן, הוא, המישפחה ראש
 וערת־החוקה״חוק- של היושב־ראש

 קולס. אלי הליברלי הח"כ ומישפט,
 ,11ה״ לכנסת בקושי התברג שהוא נכון
 לעשות ממנו מנעה לא זו עובדה אך

 רבים ולסדר לאחר־מכן, רעש הרבה
 אגב, הבנתו, הבנתו. על־פי מענייניה

 לקולס שטוב מה למדי: פשוטה היא
למדינה! טוב —

במישפחה, יותר הזוטרים החברים
 למטרות והמשונים, השונים עוזריו הם

 טועמים במנגנון־הכנסת לא־ברורות.
 ויועצים עוזרים יותר מעסיק שקולס
הליכוד. סיעת כל מאשר

 באווירה מתנהלות הללו הארוחות
ממומחי שכמה וקולס, עליזה,

 על כשלו ביותר המפורסמים הדיאטות ׳
 מלאכת על מדושן־עונג מנצח גיזרתו,

האכילה.

 מקוממת — להסתדר — תכונתו
 מתעלים אם אולם, מעמיתיו, כמה עליו
 מעין ולצרות־אופקים לקטנוניות מעל
 עשוי קולס עם שיתוף־פעולה אלה,

 למקום האפורה הכנסת את להפוך
ושוקק־חיים. חן מלא עליז,

 ונין: יצחק ♦
ומסוגר סגוו
 ביותר הטובות מחברותיי כמה

 העמוק קולו לזכר ממש מצטמררות
 לרדת לי קשה השגוי. וחיתוך־דיבורו

 שרבץ, מכיוון התופעה, של לפישרה
 שורות למיקרא כהוגן בוודאי המסמיק

 ,60ה־ יום־הולדתו את מזמן חגג אלה,
בצווארו. ניכרים הגיל וסימני

 בצוותא מסב בו תפגשו לא לעולם
 לכנסת. או לממשלה עמיתים עם

 יועצים, תמיד עמום במיזנון שולחנו
 נותר אם גם לרוב. ועוזרים דוברים

 לא איש — ראגה אל פנוי, כיסא
 של שם יצא לרבין לשולחן. יצטרף

זהו ולכן כרוני, וחשדן בודד איש

קצב
חדשה חשיבות

 וגם לו גם לכולם: האידיאלי הסידור
אותו. לסובבים
 בסיסית תיקשורת ליצור קשה

 או נתק: איזה חל תמיד כמעט עימו.
 בו, לפגוע שהתכוונו מבלי נפגע שהוא

 נפגע להתכוון, מבלי פוגע שהוא או
 שונאים לו יצרו אלה כל וחוזר־חלילה.

משמו שמועות המפיצים מושבעים,
 בכושרו דופי המטילות שונות, עות

 זה הנוכחית. אחריותו בדרגת לתפקד
יותר. עוד האיש את שסגר תהליך

 שבהן המעטות בהזדמנויות וחבל:
 להעיד, חייבת אני ונפתח, השתחרר

 המעניינים מבני־השיחה אחד הוא
בכנסת. ביותר והמגוונים

 גוודשס״ו: פינחס 0
נוחות! הנו
 את בכנסת, ביותר חטוף בביקור גם
 להחמיץ. אי־אפשר גולדשטיין פינחס

 הפעלתניים מחברי־הכנסת אחד הוא
 והערות צינית גבה הרמת וגם ביותר,

 לא כפני... הדור פני כגון: מרושעות
 ולרוחבה לאורכה מדהירתו אותו יעצרו

הכנסת. של
 עיתונאי! אותו? לעצור יצליח מה

 שמחכים מכיוון ספורות, לשניות ורק
 עוזרת לו מחכה נוספים, עיתונאים לו

 מוניטין לו (אין יפהפיה פרלמנטרית
 מוקף פשוט הוא אך יפות, חובב של
של דחוף לניסוח ביותר) ביפות בהן,


