
כך עד סרק״ח
 הלילה חצות לפני דקות שלוש רק
 במיש־ פנימה. אנשי־האגודה נכנסו
 לרב בנוסף הח״כים, כל התייצבו לחתם
 הרבי של אחיו — אלתר בונים פינחס
 הם נוספים. ופירחי־אגודה — מגור

 בלבד. איש ז 19 של רשימה הגישו
 דעת על מחקו, הם כן לפני דקות כמה
 במקום המועמד את הסיעות, כל

 בונים שימחה בלז, חסידי נציג השישי,
 ארוכים דיונים קדמו למחיקה קליין.

 באגודה הסיעות כל אנשי ומייגעים.
 פחדו כולם לחדר. הכניסה על ויתרו לא

 נוסף שם יימחק האחרון שברגע
 במיפלגה הקבוצות לכל לכן ברשימה,

בך. גבי השופט מול ייצוג היה
 לפני לקחו רשימות 64 נציגי
 מוועדת־הבחירות טפסים שבועיים
נדרשו החדשים המתמודדים המרכזית.

□  - למס הס רשימת של היחיד המועמד ברגר, יעקב ח¥1*1 ה
 השניה הפעם זו מתמודד ההכנסה, מס לביטול 1111 § 1111

קולות. 513 רק קיבל הוא שניסה, הקודמת בפעם לכנסת. בבחירות

 )15 מעמוד (המשך
 שבכנסת עברי, למישפט הפרופסור
 והקים מהמפד״ל פרש השביעית

יחיד. סיעת־
 רשימה הגיש מוקדמת בוקר בשעת

 השם תחת המפד״ל. של אחר פלג
הרב של מצ״ד אנשי התלכדו ״מורשה״

 היה הקודמות שבבחירות דרוקמן, חיים
 פועלי־ אנשי עם במפד״ל, 2 מס׳

 ורדי־ אברהם בראשות אגודת־ישראל,
 הרשימה. את להגיש בא שאף גר,

 הירבה לשעבר, ותיק ח״כ ורדיגר,
 שאותם הוועדה, חברי ידי את ללחוץ

בכנסת. כיהן שבהן מהשנים מכיר הוא

 רשימה הגיש מראשון־לציון מנצורה שלוםתימנית עצבות
 הוא בישראל. התימנים התאחדות בשם

למינימום. חתימות לו שחסרות שהסביר בך דיברי אחרי בדאגה עקב

 אלף 100 גרוס יפסיד זה, במיקרה
 גרוס שהפקיד. המיליון מחצי שקל
 שרשימתו פשרה, של כמוצא הציע,
 שהגיעה צעירה עם קואליציה תקים

 השערים. לסגירת סמוך לבניין, היא אף
 הכסף לא וגם חתימות די לה היו לא

 בכוח אותה לשלב רצה גרוס הנדרש.
 תמורת מכובד, במקום השקט,
 הצעירה שלה. התומכים חתימות

 שיתנו וביקשה בבכי מיררה האלמונית
 סדרני בעוד בעייתה. את להסביר לה

 עד להמתין ממנה מבקשים הכנסת
 שב מהחדר, יצא השקט שהכוח
 אינה זו קואליציה שגם בך והסביר

 מרשימה המחוקק דרישת על עונה
חדשה.

 כף, ״אם לומר: אלא נותר לא לגרוס
 והוא בשקט,״ ישאר השקט הכוח

החדר. את עזבו וחבריו
בעל שמן

איתורית
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בית־המיקדש. במצעה-בניית התקבלה. לא רשימתו חתימות. ולא כסף

 בנוסף חתימות, 2500ו־ צ׳ק, להביא
הש המועמדים. של לכיתבי־הסכמה

 לכן, ממחציתם. פחות התייצבו בוע
 נציגי־ לקבלת שהוקצה הזמן מרבית

 להוציא חצות, עד מבוקר הרשימות,
 בין לשיחות נוצל הפסקת־צהריים,

והעי העליון השופט חברי־הוועדה,
 את לסקר שבאו הרבים תונאים

האירוע.
 כל בנציגי באדיבות נהג בד

 ואותן הקיקיוניות הגדולות, הרשימות,
 לגבי המחוקק דרישות על ענו ״שלא
 לכנסת לבחירות הרשימה הגשת תנאי

 במישכן הדחוס האוויר למרות .11ה־
 רבות, שעות־עבודה של והעייפות

 אדיבות על קור״רוח, על בך שמר
 חצות אחרי סןשר גם וסבלנות,
 לא שלבסוף רשימה אותו הטרידה
 השקט הכוח רשימת — אושרה

מירושלים.
 זקן את בראשה הציבה זו, רשימה

 שאותו קפולסקי מנשה בארץ, האופים
 הצהירה הח״כים, לזקן להפוך רצתה
 רק בתפקידו יכהן מטעמה ח״כ שכל

 מלאה רוטאציה תהיה וכר. שבועיים,
המועמדים. 120 כל של

 מטרת מהי לדעת ביקש בך
 בעיות לפתור רוצים ״אנו התנועה.

 מי אמר שנה,״ 30 במשף שנסחבות
גרוס. יעקב הרשימה, את שהגיש
 לא הרשימה אנשי המזל, לרוע אף
מפינקסי בשניים אותה. להגיש יכלו

הנדר והתומכים רשימת־המועמדים
 על־פי המועמדים. רשימת נעדרה שים

 משום פסול, הוא כזה ספר החוק,
 ידעו, לא הרשימה למען שהחותמים

 ניסה גרוס הרכבה. מהו למעשה,
 שב ובשלווה, בשקט בר, אד להתפלפל,

 ממילא תיפסל שהרשימה לו, והסביר
ועדת־הבחירות. מליאת על־ידי

 לאחת רבע כבר היתה שעה ^
 את נטשה הצעירה חצות. אחרי 1 1

 מרשימת ברגר, יעקב אך הבניין.
 ההכנסה, מס לביטול - הס־מס

 ״הוא לא. או להיכנס אם התלבט עדיין
 מזכירת הסבירה אחרון,״ להיות רוצה

 לברגר כשהתברר אדרי. תמי הוועדה,
 הוא רשימות, עוד יהיו לא שאחריו

לחדר. נכנס
 ב־ מעיינים הוועדה ראשי בעוד

 ברגר העיר שהביא, פינקסי־החתימות
 שלוש לפני לכאן ״כשבאתי לאלינסון:

 במקום יהיה מה אותי שאלת שנים,
 שואל. לא כבר אתה היום מס־ההכנסה.

 ברגר מע״מ.״ יש — יודע אתה כי
 אותו קטע שבר עד בנאומו, המשיר
תעמולת־בחירות. שזוהי ברמזו

 אך דווקא, אחרון להיות רצה ברגר
 כרי בתור עמדו האחרים החדשים כל

 הצליח תייר ויקטור ראשונים. להיות
 יום בעיתוני כותרות־חינם להשיג

 שער ליד המתין נציגו כאשר החמישי
מאוחרת. לילה משעת הכנסת מישכן

 עמך, רשימת ראש מיפו, המיסעדן
 בבחירות פעם אחרי פעם שנכשל
 לשוב נאלץ אבל ראשון נכנס קודמות,

 החמישית בקומה הוועדה, לחדר
 מרשימה הנדרש הסכום את בבניין.
 מאה בנות במטבעות הביא הוא חדשה
 לספור נאלצו הכנסת וסדרני שקל,
. רב. זמן אותן

 טובה לשעבר הח׳כית בראשות המפד׳ל, נשות 1נשי: זעם
 את ולהגיש לוועדה להיכנס עומדות סנהדראי(במרכז),
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