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 והתבטא כהנא של הרשימה פסילת בעד הצביע בך ארנין. יעקב מחייך

המתקדמת. הרשימה פסילת על מההצבעה נמנע הוא אך נגדה, בחריפות
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הישראלית. קרטיה
 נתפסו לא טנקים. בה הופעלו לא

בי ותחנות״השידור מישרדי־השילטון
 רישמית בה הוכרז לא הקולונלים. די
דיקטטורה. על

 הדברים נעשים במדינת־ישראל
 שעות אחרי מתוחכמת. יותר בצורה

 דמגוגיים נאומים צעקות, של ארוכות
 הידיים הורמו פרועות, והשמצות
בהצבעה.

 אותו היתה התוצאה אך
הפרלמנ הדמוקרטיה הדבר.
 מהלומת-מוות. ספגה טרית

 ישעיהו הפרופסור שניבא כפי
 שנים, תריסר לפני ליבוביץ
המדינה. על השביב השתלט

♦ועוסשו
אינסוסנטים

 חבו־ ביצעה המעשי האקט ת
ת £ר  מתחתית ג', מסוג עסקנים \
 המיפלגתית, העסקונה של החבית
 הבחירות ״ועדת שקרוי מה את המהווה

המרכזית״.
המור טכנית, ועדה זוהי במקורה

 של המיפלגתי המפתח פי על כבת
 המיפלגות שולחות ושאליה הכנסת,

 תעסוקה להם שאין אנשים בדרך־כלל
 הכלל). מן יוצאים כמה (מלבד אחרת
 שמע הציבור אם ספק חבריה, 36 מבין

 הרמה .30 של שמותיהם את אי־פעם
 אף — ביקורת לכל מתחת היא

לכנסת. בהשוואה
אינ של ועדה כמובן, זוהי,

דעת על פועלים הם טרסנטים.

 יום נפסלה שרשימתו כהנא, מאיר הרבהכללית החזרה
_ היה המתקדמת. הרשימה פסילת לפני

השניה. לפסילה תירוץ לשמש רק נועדה כהנא פסילת כי לכל ברור

 לפסול תעז זו מיפלגתית שוועדה
 במטרות הדוגלות פוליטיות, רשימות

 ככל בלתי־פופולאריות לגיטימיות,
שתהיינה.

השבוע. עד
 הפיכה. התחוללה השבוע

 — המרכזית ועדת־הבחירות
 — עסקנים של חבורה אותה
 את 12 נגד 17 של ברוב פסלה

 לשלום, המתקדמת הרשימה
 היהודית-הערבית הרשימה

 בתולדות הראשונה העצמאית
ש המדינה,  חד* מצע לה שי
 בין לשלום החותר משמעי

וה העצמאית מדינת־ישראל
 הישנים, בגבולותיה ריבונית,

 שתקום פלסטינית מדינה ובין
מלא שלום של בסים על לצידה,

הדדית. והכרה
 בשיוויון גם דוגלת הרשימה

 במדינה(וגם וערבים יהודים בין מוחלט
 ונשים, גברים וספרדים, אשכנזים בין

ודתיים. חילוניים

♦תצהיושוגנדו
 עצמו המעשה מן חמור פחות א ^
בוצע. שבו האופן היה /

 הדיון בבל העיקרי כנימוק
ש שנמשך והסוער, הארוך

 באולם־ רצופות שעות מונה
 הכנסת, שבמרתך האסיפות

חסוי״. ״חומר היה
המח שוחרי והליכוד, התחיה אנשי

 כי טענו הימנית, הטרוריסטית תרת
המלמד ״חסוי״, חומר מצוי השב״ב בידי
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ארבע לפגי בן־גל אביגדור האלוף שהגיש בתצהיר

 משמאל הראשון. המועמד נגד כטענה ושהובא שנים,
 חומר.חסוי' על הרבה דובר בישיבה הרשימה. נציגי

אותו. ראה לא הוועדה מחברי שאיש השב׳ב, של

 הוראות מקבלים מיפלגותיהם,
 ופועלים המיפלגות מהנהלות

 על הן ההכרעות לכך. בהתאם
 של המיפלגתי האינטרס טהרת

אחד. כל
 כי רע. כל בכך אין בדרן״כלל,
 עניינים על מופקדת ועדת״הבחירות

 הטכניים הפרטים בדיקת — קטנים
האו חלוקת רשימות־הבחירות, של

 זמני־השידור הסדרת לרשימות, תיות
 שמיעת ובטלוויזיה, ברדיו לתעמולה

הדדיות. תלונות

 1965ב־ חריג: היה אחת פעם רק
 רשימה לפסול הוועדה על השב״ב כפה
 מטעמים בעיניה חן מצאה שלא

 אל־ארד רשימת זאת היתה פוליטיים.
 שלטענת הסוציאליסטית״), (״הרשימה

ובגבו המדינה בקיום כפרה השב״ב
 ובית־ אותה, פסלה הוועדה לותיה.

 של מוסד שהוא העליון, המישפט
זו. פסילה אישר עירעור,
 המישטר שנה, 20ל־ קרוב עברו מאז
 — נדמה היה כך — השתנה במדינה
דעתו על העלה לא איש לטובה.

 הוועדה יושב־ראש בך, גבריאל השופטהשופט כבוד
מיפלגה, שליח שאינו בה היחידי והחבר

בתמונה רשימתו. נפסלה שבה הישיבה לפני כהגא, הרב עם משוחח


