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מופנם. בן־אדם שהוא מכיוון התרגשותו את מראה אינו הוא כי לחבריו

 עוזי הוותיקים הכנסת חברי יאוון: חשבון
(במיש־ רביו ויצחק ברעם

המרכז, חברי של הרשימות על ביחד עוברים קפיים)

 את לעבור מהם אחד כל של הסיכויים מה לברר כדי
 לבית״הנבחרים. שוב ולהכנס האחוזים, 60 מחסום
ניכר. קולות בהפרש המחסום את עברו השניים

11^ 1^1

 האולם מדרגות על ישב בר״לב חייםהמדרגות על
 בר־לב הקולות. מניין את שיסיימו והמתין

האחוזים. 60 מחסום את לעבור שחיכו חברי־הכנסת 16 בין הוא גם היה

 עם התחבק עצמו אמיר להצבעה. חד
 כולם, ידי את ללחוץ וטרח רבים חברים
 אכן אם מהם, לתשובה מחכה כשהוא
בעדו. יצביעו

 יוסי אבן, אבא כמו 16ה־ מן רבים
 יצחק ברעם, עוזי בר־לב, חיים שריד,

 לפחות או שאננים, די היו ואחרים רבץ
דאגתם. את להסתיר ניסו

 בלתי־ בזריזות נערכה ההצבעה
 המוקדמות הערב ובשעות אופיינית,

 הוצבו סדרנים אוהל־שם, אולם נסגר
 התחילו ובפנים הכניסה דלתות ליד

הקולות. בספירת
 שונים סיספרים התחילו לאט־לאט

 יכלו מהם ורבים החוצה, לדלוף
 בשלבים כבר סופית. להירגע

 אשל תמר כי ברור, היה הראשונים
 המחסום את יעברו לא זכאי ויחזקאל
 את הבינו הם לכנסת. מחוץ ויישארו

 לפני עוד האולם את ועזבו הרמז,
תבוסתם. על הרישמית ההודעה

 כאין היו כולם של הדאגות אף
 אליהו של דאגתו לעומת וכאפס

 של תל־אביב מחוז מזכיר שפייזר,
המיפלגה.

 כאשר הקולות, ספירת סיום לקראת
 מתוף 13 כי מוחלט באופן התברר

 אשל וכי המחסום, את עברו המועמדים
 שאלה נשארה — בחוץ נותרו וזכאי

שפייזר. לגבי רק פתוחה
 היה הכשרים, הקולות ספירת לפי

 כי אף שפייזר, כי ספק לכל מעל ברור
 מאוד קרוב היה שקיבל הקולות מיספר

 קיבל שפייזר אותו. עבר לא למחסום,
אמור והיה הקולות, מן אחוזים 59.92

או מדרגות על עמד הלל למה **ץ
■  לפני שעה כחצי אוהל־שם, לם /

 הוא מודאג. נראה הוא הישיבה. תחילת
 המתקבצים, המרכז חברי ידי את לחץ

 על חיוך להעלות בקושי מנסה כשהוא
פניו.

 גם וחיפשה נמיר אורה עמדה לידו
 ידיהם את ללחוץ כדי אוהדים, היא

 רחוק לא עבורה. להצביע להם ולהזכיר
 נתן ההסתדרות, גיזבר עמדו מהם

 ארבלי־ שושנה ואשתו, אלמוזלינו,
 חבר לכל ניגשו הם אלמוזלינו.

בחום. ידו את ולחצו שהופיע
1_ 1 4 —

 נחמני שברחוב לאולם* בכניסה
 חברי״ 16 חתונה. של אווירה היתה

 להצבעה שעמדו המערך של הכנסת
 את לעבור צריכים היו היום, באותו
 כדי במרכז תמיכה של 60* מחסום
 הם .11ה־ לכנסת ברשימה להכלל
זה. את זה עודדו
 עיריית ראש לשעבר אמיר, ז׳ק

 מגוהצת, אפורה בחליפה לבוש דימונה,
 הראשי החתן הוא כאילו התנהג

 האנשים ומן מעוזריו רבים בחגיגה.
 וחילקו מסביב התרוצצו איתו העובדים

במיו־ שהוכנו מודעות־בחירות, לבאים

בחוץ. להשאר
 מייגע. שיכנועים מסע התחיל אז

 של עוזרו לשעבר הרניק, דויד(״דדי״)
 משל, ירוחם הפורש, ההסתדרות מזכ״ל
 שפייזר, אליהו של איש״אמונו וכיום
 את כשראה בוועדת־הבחירות. ישב

 להיעשות חייב שמשהו הבין התוצאות,
 ועדת־ יושב־ראש את שיכנע הוא מייד.

 פתקי־ על שוב לעבור הבחירות
הספירה. במהלר שנפסלו ההצבעה,

 ליד נרשמו, פיתקי־ההצבעה על
 של שמות עולים, סידוריים מיספרים

היו השמות וליד חברי־הכנסת, 16 כל
 ארוך זמן במשך ישבו שריד ויוסי בר״לב חייםעמוק חשש

 השותפים רבים אין במערך האולם. מדרגות על
זאת. למרות בעדו, הצביעו מהחברים רבים אך שריד, יוסי של לדיעותיו


