
 נציגי נכנסו תייר ויקטור אחרי
 זוהר. עזרא בראשות עצמאות, תנועת

 היינריו, מוטי המהנדס ברשימה, 2 מס׳
 18 יש לעצמאות אותה. הגיש

 ח׳׳י?׳׳ רשימת זוהי ״האם מועמדים.
הוועדה. מחברי מישהו שאל
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והאזין. ישב רק אלא הרשימות,

 בן־ ברוך כהנא. מאיר של נציגו
 שמכשיר שמן דתי (מרזה), שלמה

 נכנס מיכנסיו, לחגורת צמוד איתורית
 ולא מאוד, מהיר היה הוא אחר־כך.
השופט. עם מילים כמעט החליף׳

 אריה רשימת נציגי של תורם הגיע
 הלבבי לובה לכנסת. אליאב (״לובה׳׳)

 את להציג בך לבקשת כשימחה נענה
 כל־כך הרחיב הוא אך עימו הבאים

של ותכונותיהם חייהם תולדות בתיאור
 אגודת״ישראל וראשי אברביס עשרותהאגודה אוגדת

 והירבו לכנסת יום־חמישי במוצאי באו
הלפרט(שני שמואל האגודה, ח׳ני ארבעת הרשימה. הגשת לפני להתייעץ

 חלק לקחו פורוש ומנחם לורינץ, שלמה שפירא, אברהם והלאה) מימין
 הרבי של אחיו אלתר מנחם פינחס הרב צועד ופירוש לורינץ בין בדיונים.

בביפרים. מצויידים היו מהאברכים חלק שפירא. משוייד שאליו מגור,
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השולחן. על בבוקר בעשר כבר נערמו אחרים, נציגים שהביאו שקל, 1000
 עד בשולחן, לצידו שישבו האנשים

 משום הקפיד, אליאב עייפו. ששומעיו
 המדוייק הצבאי עברם את לציין מה, *־״

אנשיו. של
 סדרני הוסיפו אליאב כשיצא

 נציגי נכנסו לחדר נוסף. כיסא הכנסת
60 לשלום. המתקדמת הרשימה

 יהודים, הם לכנסת הרשימה מועמדי
 מישלחת גם ערבים. הם אחרים 60

 הבחירות לוועדת הרשימה מגישי
 ערבים שלושה שווה, באופן הורכבה
 הפיקדון אפילו יהודים. ושלושה
 צ׳קים בשני היה לוועדה שנמסר

ירושלמי בנק של אחד — בנקאיים

בנצרת. ישראלי ערבי בנק של ואחד

 יגאל להיכנס אמורים היו חדר ^
 במקומם אבל ואנשיו, הורביץ /

 של יחד, החדשה התנועה אנשי נכנסו
 שם, היה לא מנהיגם וייצמן. עזר

 ואנשי הצלמים של רוחם למורת
 של 2 מס׳ רק לו. שהמתינו הטלוויזיה

 (״פואד״> בנימין החדשה, התנועה
 כל את באחרונה שהפסיד בן־אליעזר,
 שבה היפאנית במיסערה חסכונותיו

להגיש אחרים בליווית בא שותף, היה
הרשימה. ■את

 2 מס׳ שובל, זלמן ואחריו הורביץ,
 מרפ״י שמה את ששינתה בתנועה

להב לאומץ הממלכתית הרשימה
 הורביץ פנימה. נכנסו המשק, ראת
 לרשימתו. י״ש האותיות את ביקש
 הורביץ לי׳.׳׳ אין רק,יגאל יגידו ״שלא
של שם גם היה שאומ׳׳ץ שכח אולי

 בבוקר באו נכי״ישראל, אירגון אנ׳י, תנועת נציגי 1:גלגלים ער
 הזיזו לחדר כניסתם לפני רשימתם. את להגיש 1

לשולחן. להיצמד יוכלו הנכים שעגלות כדי הכיסאות, את הכנסת סדרני

לוייצמן:ד-ייע,? חתימות
בן־אליעזר(משמאל), בנימין(.פואד׳׳) 2 מסי ראשות

 שניים פי איש, 5800 של חתימות לוועדה מגישים
 בצילומי לוותה לחדר פואד כניסת מהדרוש. ויותר

שהגיעו. הראשונים בין היו יחד אנשי טלוויזיה.
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