
בניהול וי מרכז חלק שנטל בארד, יוחנן ישראל, ל ש 1 ,מס הפרלמנטר
המערך, כישלון הליכוד, תעמולת על מדבר העשירית, לכנסת הבחירות

!■תשיעית ו הכנסת על ודעתו בגין עם יחסיו הקטנות, המיפלגות אסון

 בהיסטוריה, דמנים היו
 נקרא השורט כשהגוף
 היום הוסניס. אסיפה
 פטה בצעירים. מאמינים
טוב יוהד צעיר, שיותז

 את הפסיד נדגוויון
 ביגרר במסרי שליטתו
 לא פוליטיקאים גיס.

 עתידם לעשור ממהרים
מודעו במנהיג הפוליטי

 מהשמיים מזל לי היה
 הלכתי שלא
 התשיעית. לכנסת

 לי חסכתי
צרות הרבה

 הפדרמנמריזם מעמד
 יורדת איתו ויהד יורד,

 בדמוקרטיה. האמונה
 מצב להיווצר יכול
פרלמנט להפיל שאפשר

 ומדבר לביתי בא בגין
 מאשר אשתי עם יותר

 מישהו אם אתי.
 בינינו, ליחסים מפריע

אני זה

 לטלוויזיה היתה אילו
 לעיתונות או

 הבוחר, על השפעה
 זוכה הליכוד היה

מנדטים בעשרה

ך

 של הראשון המושב נפתח שבו בשבוע
 אדם לראיין רציתי העשירית, הכנסת

 לכד מתאים ומי הכנסת. את המסמל
 באדר, יוחנן הוותיק מהפרלמנטר יותר

 1 מס׳ הפרלמנטר רבים על״ידי המכונה
ישראל. של

 חבר היה ,80ה״ בן חרות, איש באדר,
 כינונה. מיום שנים, 29 במשך הכנסת

 מכל יותר הכנסת בהילכי בקיא הוא
 כינון עם שנים, ארבע לפני אחר. אדם

מעבו לפרוש החליט התשיעית, הכנסת
 על הצטערו רבים הפרלמנטרית. דתו
 מהכנסת נעלמו באדר של עזיבתו עם כן.

 הירבה שהוא והיחוס ההדר הסימון,
אב־ המנוח והשר באדר יוחנן לטפחם.

 חוק-באדר- את והעבירו יזמו עופר רהם
 את מחלקים פיו שעל המפורסם, עופר

 את שעברו הרשימות בין הקולות עודפי
 שהיתה השיטה לפי החסימה• אחוז

 במנדטים זכו החוק, לכינון עד נהוגה
 עודפי־ בעלות שהיו הרשימות הנוספים
העוד גודל לפי ביותר, הגדולים הקולות

 רק לזכות יכלה רשימה שכל כן פים,
 באדר-עופר חוק בא נוסף. אחד במנדאט
הגדו לרשימות עצומה עדיפות והעניק

 עוד־ את לרשותן העביר ולמעשה לות,
 הקטנות. הרשימות רוב של פי־הקולות

מתמטי של שיטתו על מבוסס החוק
בלגי. קאי

בהילכי הבלתי״רגילה בקיאותו בגלל

למע לנהל באדר יוחנן הוזמן הבחירות
ושי העשירית, לכנסת הבחירות את שה
 ועדת-הב- ליושב־ראש ראשי כיועץ מש

ב אותו שראה מי המרכזית. חירות
 גילה אריה״, כמו ״עבד כי סיפר, עבודתו

בהירה. ומחשבה מדהימה בקיאות
הת הקשיש הפרלמנטר עם הראיון

 שבשכונת הצנוע, ביתו מירפסת על קיים
מ גדולים חלקים ברמת־גן. הוותיקים

מת באדר כמונולוג• התנהלו הראיון
מיו במכשיר נעזר והוא בשמיעה קשה

שפ ובקריאת למשקפיו המחובר חד
 היא השמיעה בעיית כי דומה תיים.
לעיין. הבולטת היחידה הזיקנה בעיית

מבריק, שיחה איש הוא באדר יוחנן

 רב בדמיון בהירה, במחשבה שניחן
 שאלתי ביתו מירפסת על ובהומור.

— אותו
 כמעט נכשלו לדעתך, מדוע, •

 כבחירות הקטנות המיפלגות בל
ץ העשירית לכנסת
 במיסגרת רבות. שהיו בגלל כל קודם
 הייתי המרכזית, בוועדת־הבהירות עבודתי

 לא הסוף ועד הסיעות, כל עם במגע
להס מוכרח הייתי — בדיוק התמצאתי

 כרו המפלגות ברשימה. ושוב שוב תכל
 לא הבאות בבחירות ואם קבר. לעצמן

 תלכנה מהן כמה שרק הסכם, תעשנה
מה־ אחת כל ואבוי. אוי אז לבחירות,
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