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 בשעה חצות. לקראת גבר מתח ^•
 שער־ את קצין־הכנסת נעל זו 1 1

 דקות כעבור המישכן. של הכניסה
 ועדת־ ליושב״ראש הביא הוא אחדות

 בך, גבריאל(.גבי״) המרכזית, הבחירות
ה את העליון, בית־המישפט שופט
והמוזהב. הגדול מפתח
 יכול לא למישכן מחוץ שנשאר מי

 אבל ,11ה־ לכנסת בבחירות להתמודד
 הוועדות, בקומת עצמו, המישכן בתוך
 ועדת־הבחירות ישבה שבו לחדר מחוץ

 עמדו במרכזן הרוחות. סערו המרכזית,
הדתיות. הרשימות
 המפד״ל, נשות באו בלילה 10 אחרי
 להגיש שטרן־קטן שרה בראשות
 על מוחות הן לבחירות. נפרדת רשימה

 הבלתי־ריאלי, ,8ה־ במקום שהוצבו כך
ש למרות לכנסת. המפד״ל ברשימת

 המתינו הן לחדר, להיכנס היה אפשר
בחוץ.

 שלהן, הבעלים יצביעו איך ״מעניין
 העירה אנשי־המפד״ל,״ בעצמם שהם
 שיצאה הוועדה, ממזכירות אחת

כוס־קפה. לעצמה למזוג כדי לפואייה
 אברהם המפד״ל ח״כ עמד בצד
 כתב קבע עיסקה,״ פה ״תהיה מלמד.

 מיהר מלמד ירושלמי. פרלמנטרי
 שר־הפנים, עם לדבר כדי לטלפון,

 בוועדה, המפד״ל נציג בורג. יוסף הד״ר
 וקצר הקומה , נמוך אליסון יהודה

מקרוב לראות כדי החוצה יצא הצוואר,

המתרחש. את
 שוחח שמלמד התברר, דקות כעבור

 ,120ה... במקום שינויים על בורג עם
 הד״ר לשעבר, מבקר־המדינה הוצב שם

 אותו להזיז ״רוצים נבנצל. יצחק
 את שיצא לפני מלמד הסביר מקום,״

ההדורים. את לישר המישכן,
 כבר בנפרד המפד״ל נשות הודעת

הוועדה, לחדר נכנסו הן לעובדה. היתה

 אשת האן, דינה הנאה, הצעירה ובראשן
 אריה בכנסת, המפד״ל סיעת מזכיר

האן.
 הרשימה, נציגת הגישה כאשר

 שנדרשת הסכום את שטרן־קטן,
 חצי — חדשה רשימה כל להפקיד

 שהדפיס במעטפת־שי — שקל מיליון
 ״אולי : התבדחה היא הבנקים, אחד

כשי?״ זה את לנו נתן מישהו
 קומת־הוועדות התמלאה בחוץ

 היו שחורים. כובעים חובשי באברכים
בישרו הם אגודת־ישראל. צעירי אלה

 הם לעיתונאים האגודה. ראשי בוא את
 בכל אך הרשימה, הרכב את גילו כבר
 שקטה פינה בכל התכנסו הם זאת

 שינויים על ביידיש שוחחו אפשרית,
אפשריים.

 המעלית מן יצאו 11 לשעה סמוך
 היו שחורים. כובעים חובשי כמה עוד
 שומרי ספרדים — ש״ס נציגי אלה

אגודת־ של הספרדי הפלג — תורה

 המונצי־ בבחירות שהתמודד ישראל,
 ירושלים לעייריית האחרונות פליות

 במועצת־ מושבים בשלושה וזכה
העיריה.

 כי שחשבו היו האחרון לרגע עד
 הרב לשעבר יוסף, שעובדיה — ש״ם

 עומד לציון, והראשון הספרדי הראשי
 אך לאגודה. יצטרפו — מאחוריהם

 הוגשה לא שעדיין האגודה, ברשימת
 רק הראשון הספרדי הוצב לוועדה,
 מלמד יוסף הרב זהו החמישי. במקום

בבחירות גם שם שהוצב מראש־העין,

הקודמות.
 אנשי נכנסו בדיוק בלילה 11 ב־
 החדשה רשימתם את להציג כדי ש״ס,
 באגודה העדתי הפילוג הוועדה. לפני
 30 של רשימה הגישו הם לעובדה. היה

 יצחק הרב בראשות לכנסת, מועמדים
 בחדר, נכח שלא מירושלים, פרץ

 הספרדים נציגי ח״י, אנשי וביניהם
מועמדים רה לנו ״יש מבני־ברק.

 פנחס הרשימה, מגיש העיר ספרדים,״
 תומכים לנו יש ״אבל רפאל.

אשכנזים.״
 המיז־ הדתיים המועמדים עניין

 תמ״י אנשי כשבאו גם התעורר רחיים
 כן. לפני וחצי שעתיים הוועדה, לפני

 אוזן, אהרון את שהקיפו העיתונאים
 מדוע אותו שאלו הרשימה, את הנועל

 ספרדים או אשכנזים ברשימה אין
 התפרצה להשיב, תחת דתיים. שאינם
 ויקי העשירי במקום המועמדת בכעס
לא ״למה תמ״י: דוברת לשעבר שירן,

 להם אין מדוע שינוי אנשי את שואלים
הרי במקומות ספרדיים מועמדים
אליים?״
 היו ״דווקא עניין: באותו ענה אוזן

 רצו אבל אשכנזים, של פניות אלינו
 אחר־כך, הרשימה.״ בראשות להיות

 את והגיש לחדר אוזן כשנכנס
 במקום אומנם שהוא העיר הרשימה,

60ב־ גם יסתפק הוא אבל ,120ה־

לתמ״י. מנדטים

 דקות שלוש ^
12 לפגי

 לחדש נכנסו ש״ס אחרי *ץייד
 של החזק האיש אנשי־המפד״ל. 1*4

 נדאה לא כבר בן־נתן, רפאל המיזרחי,
ברא המפד״ל, ברשימת חזק. כל־כך

 ושני המר, וזבולון בורג יוסף שות
ה במקומות בלתי־מוכרים מיזרחיים

 שאקי אבנר התבלט והחמישי, רביעי
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סבמ ים, ממנ השם את לקח הווביץ  יסושב ובריםע החתימו ■וושלים ו
 ועדת לש סיםנינק בתוך ,,היהודית המחתות עצוד׳ לשיחווו על,עצומה

בבחיוות להתמודד נדי רדתו את מנו אחד ואדם המונזית הבודדות




