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 סביב שהתאספה אופוזיציה קבוצת
 בימים הנוכחית, בכנסת מפ״ם סיעת
 נפרדת הופעה על אנשיה חלמו שבהם

 קיבלו התפכחו, הם מאז בבחירות.
 לקח שמם ואת במערך, טובים מקומות
 צריכים היו וחברו הורביץ הורביץ.
 המועמדים, של כיתבי־הסכמה להגיש

 כבר הקיימת מרשימה שנדרש כפי
היוצאת. בכנסת

 הנכים, נציגי נכנסו אחריהם
 נכים ישנם מצבם שבגלל שהסבירו

 בבחירות. להצביע יוכלו שלא רבים
יעברו לא הם מדוע מתרצים כבר ״הם

 השקלים. מיליון חצי הפקדת חובתי
 קופת — ממיבטחים כספו את שיקחו

 שיקחו או — ההסתדרות של גמל
 או שלו, הלאומי מהביטוח שישית

רשימת רשימתו, אותו. תממן שהמדינה
 חייבת המיזרח, יהודי קהילות

 65 — כוחה לפי בכנסת מיוצגת להיות
יותר. ולא פחות לא מנדטים,
 אצל להתראיין הספיק שכבר אחרי

 ולהכחיש שם, שהיו העיתונאים כל
 לפני אשר דואק אותו הוא כי בתוקף

 מיציע רימונים השליך שנות־דור
 האיש הוכנס המליאה, לאולם הכנסת
באריכות לו הסביר בר הוועדה. לחדר

 התנועה רשימת את הגיש והוא קורן,
 שלושה לתנועה המולדת. למען

 שלו, 3 מם׳ עם הסתכסך הוא מועמדים.
 תוגש שהרשימה רצה שזה מפני

 שתוגש רצה קורן ואילו בבוקר,
 82 בן מועמד ,2 מס׳ אחרי־הצהריים.

 הגיש לבדו, קורן התייצב וכך חלה,
 — חותמים 3800 ובהם פינקסי־תמיכה

 חצי מתיקו ושלף — ילדים חלקם
במזומנים. מיליון

 עוסק שהוא קורן סיפר בחוץ
 לצורך דירתו את מוכר ושהוא באמנות,
 לא אם אצטער ״לא הבחירות. מערכת
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כך עד מרק־־ח

 מביאה לזר, אהובה בך, של מזכירתולשונט משקה
 לזר שחור. קפה וכוס קל משקה לחדרו

ברמן. ח׳כ של הפרלמנטרית עוזרתו גם היא והחטובה הקומה גבוהת

 של בונד גייימס מיזוודתלאוצר כסף
 התמלאה הוועדה גיזבר

•11ה־ לכנסת לבחירות הרשימות סגירת לקראת

 עובדת אדרי, תמי הוועדה מזכירת משמאל, קיצונית
 בחירות. מערכות וכמה כמה כבר המלווה הכנסת,
הוועדה. דוברת גס היא יצחקי, שרה הכנסת, דוברת

 אחד בלחש העיר אחוז־החסימה,׳׳ את
הוועדה. מחברי

 ריח לחדר הכניס בתור הבא
 שמואל זה היה זר. בושם של מתקתק

 בכנסת הבודד האיש פלאטו־שרון,
 בכנסת להיכלל זכה שלא התשיעית,
 במקום שוב. עתה מתמודד העשירית,

 אוחיון, שלמה את הציב הוא השני
 האחרונות המוניציפאליות שבבחירות

 ולא בת־ים עיריית ראשות על התמודד
 במועצת־ אחד במושב אפילו זכה

 הפתעה: השלישי במקום העיריה.
 יוסי ערבי־הראיונות ומנחה האמרגן

 לצד האמרגן של התייצבותו פאל.
 כספיים. נזקים לו גרמה כבר פלאטו

 הזמין הוא שאותם שונים, פוליטיקאים
 בבימת הבחירות ערב להתראיין
 השתתפותם את ביטלו שלו, פאנורמה

פלאטו. עם יחסיו טיב להם נודע כאשר

״פלאטו
אותי״ שיגע

 הוא פלאטו. דיבר לא בך
 בבית־המישפט איתו יפגש ^■/עוד
 על שלו העירעור כשיתברר העליון,
 שנגזרו בפועל מאסר חודשי תישעה

 שוחד־בחירות עבירות בגלל עליו,
 מערכות־בחירות. שתי לפני שביצע

 דיבר ואפילו יותר פתוח היה הוא בחוץ
 הבודד. האיש לא אני ״עכשיו עברית.

 הרבה גם יש חברים. הרבה לי יש
 לא אני דמגוג. לא אני שונאים.

 על לעבוד.״ רוצה אני קארייריסט.
 אמר פ״ש לתנועת כספים מקורות
 זה מאיפה צריך. מה לנו ״יש פלאטו:

חשוב.״ לא — מגיע
 מלווה המקום את עזב פלאטו

 שב הסדרן הכנסת. ממישמר בסדרן
 שיגע ״פלאטו ואמה שעה חצי אחרי
 למליאה, אותו שאקח ביקש אותי.

 בבניין.״ סיור לו שאעשה למיזנון.
רשי לחצות־היום. התקרבה השעה

 התדפקו לא וותיקות או חדשות מות
 קומה גמור דתי רק הוועדה. דלתות על

 אין להיכנס. ביקש דואק, משה מנתניה,
לעניין פיתרון מציע הוא אך כסף לו

 את לקבל אי־אפשר מדוע ובסבלנות
 אחרי החדר את עזב דואק רשימתו.
 לראש־הממ־ מיברק שלח כי שהודיע

 שהממשלה ודרש שמיר, יצחק שלה,
 יודע לא אני ״אחרת רשימתו. את תממן

 ידע בוודאי הוא דואק. אמר יהיה,״ מה
התכוון. הוא למה

לקו הוועדה עברה הצהריים אחרי
 בר, הוצב בפואייה ועדות־הכנסת. מת

דורש. לכל וחמה קלה שתיה שעליו
ואח חד״ש, אנשי נכנסו ראשונים

 עולי וצעירים, עליה רשימת ריהם
 התיישבו בך מול ורוסיה. גרוזיה
 מבת־ים, (ספיאשוויל) ספיר אברהם

 ג׳ורג׳ הגרוזית, בשפה עיתון עורך
 ברוסית, קרוג העיתון עורך מורדל,

 גדול־המימדים מוזיאגשוויל יוסף
 מקריח וגבר אחד צעיר מאור־יהודה,

 חתימות, 3700 אומנם להם יש מנתניה.
 שמות מופיעים הפינקסים בכל לא אך
 להם מסביר בך התנועה. מועמדי 37

 ספיר, נזכר ואז תיפסל, שהתנועה
 שלהם שבמישרדים כיפה, חובש ג׳ינג׳י

 מיספר שבהם אחרים, פינקסים יש
 יש פינקס ובכל הנדרש, החתימות

 הציע בך מועמדים. שיבעה של רשימה
 חצות שעד השעות את ינצלו שהם

 יצאו ואלה כנדרש, רשימה להביא
כמיצוותו. לעשות בהולים

 ברית־ עולי חזרו לחצות סמוך
 אנשי אחרי מייד ונכנסו המועצות
 נפגשנו ״אנו מיוזעים. היו הם האגודה.
 השופט אליהם חייך מקום,״ באיזשהו

 זמן אך כנדרש. חתימות הביאו הם בך.
 לכנסת אלמוני טילפן כן לפני קצר

 מחתימים ירושלים שבמרכז והודיע,
 למען עצומה על ושבים עוברים
 היהודית. המחתרת עצורי שיחרור
 לדוכן־ התקרב שכאשר סיפר, המטלפן

 מתבקשים שהחותמים גילה ההחתמה,
המר הבחירות ועדת־ בפינקסי לחתום
כזית...

של השמועה
ציפורי

נכנס הגרוזים חרי
מאור רזה מזוקן,

 ירושלמי
בן־ציון שמו
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 שהושמט הרשימה הגשת לפני רגע עולם של מרינונו
 בלז, חצר נציג השישי, במקום המועמד של שמו ממנה

לחצות. טמון הוגשה הרשימה קליין. בונים שימחה
אגודת-ישראל, ראשירשמיים מבט

 אברהם לורינץ, שלמה
לישועה מחכים אלתר, מנחם פנחס והרב שפירא




