
 אוהל מסרתי אחדרואה לא
 כבר ראה אשר שם׳

 כמסרב פניו אוז מכסה הצגות, מאות• בחייו
 המפד״ל, מרכז של ההצגה את לראות

בתל־אביב. האחרון חמישי ביום שהתכנס
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 לו מתן אל משלנו, דא וא ך*
1״  ח״כ מאנשי אחד קרא לעלות,״ 1

 מצירי אחד כאשר ג׳ו׳ לעבר רפאל יצחק
הש לקומה לעלות ניסח חמפד״ל מרכז

 שם בתל־אביב, ס ש אוהל בניין של ניה
ההצבעה. קלפיות הוצבו

 של הגילויים אחד רק זה היה ,ואומנם
 בהם אשר המפד״ל,״ נוסח ״דמוקרטיה

 האחרון, החמישי ביום להבחין היה אפשר
 להחליט כדי זו מיפלגה מרכז התכנס עת

 את האתרוגים ב־שבועות שהעסיקה בשאלה
 הממשלה בתוך ״המפד״ל כולה: המדינה

לה.״ מחוצה או —
 רפאל יצחק ד״ר של זו היריבות, הסיעות

 בברית התאחדו בורג יוסף ד״ר של וזו
 למען להכרעה להביא כדי ביותר, משונה

 הברית לממשלה. המפד״ל הצטרפות
בפו חריגה תופעה כנגד התארגנה

צעי אנשים •של גוש הישראלית: ליטיקה
הזוכה בלבד, אחוז 20 בן מיעוט רים,

ח ־־־־—־־־־ א מ

ינאי ■01•
שו כל על המיפלנה חברי בקרב לאהדה
 הזקנים• שילטון על ומאיים רותיה,

 מאוד חרדים היו ורפאל בורג ואכן,
 זכו הקודם במרכז המרכז. ישיבת ערב

זבו ח״כ של בראשותם המיפלגה, צעירי
 ,330ס/ של לרוב בן־מאיר, יהודה וח״כ לון

 עתה, הרישמי. כוחם -של כפולה כימעט
 על- שאורגן הגדול מסע־ההתנחלות לאחר

ה נימנים עימם אמונים, גוש חברי ידי
 הצעירים כי ורפאל בורג חששו צעירים,

 לממשלה המפד״ל כניסת כנגד רוב ישיגו
הנכספים. הכסאות את מהם וירחיקו

שמיניות
באוויר

 בכל למנוע החליטו .הם זאת ת
 היחידים סדרנים. של קבוצה מחיך.

 לשמור הוזמנה כיפות, חבשו שלא באולם
 חגיכי היו הגברתנים הצעירים הסדר. על

 אשר ג׳ו, מכון תל־אביבי, קאראטה מועדון
 כי לשמוע מוכן שהיד, מי לכל הסבירו

להם. ששילם מי את רק משרתים הם
 אחד הסביר בחירות,״ מעניין לא ״אותנו

רק הקלפי לאולם להכניס לנו ״אמרו מהם,

 הגדול הקירקס מנהל היה שר־הדתות, להיות שמועמד מיובאל מנהל
בעת מלא־סיפוק רפאל נראה מימין הספד״ל. מרכז של

 ליד נראה הוא ולמעלה בן־מאיר, יהודה הצעירים ח״כ של לנאומו אוהדיו של ההפרעות
הסדר. על לשמור ניסה אשר ברנשטיין, צבי המפד״ל מזכיר עם משוחח הבמה,

1 ך \1 ן1ךן!  המתנגדים בין המריבות נמשכו עדיין עצמה, הקלפי ליד גס ז11
■111-*■ פעם בכל התעוררה ההצבעה זכות בעיית השונים. מהגושים ■ *

 להסתלק לו רמזו עבורם, להצביע מתכוון אינו שהוא בציר חשדו הגדולה ההצגה שמנהלי
בספק. היתה לא להם מהימנותו אשר סגן־ציר, עבור שלו ההצבעה זכות על ולוותר


