
ת המזרח עדו
מו היישוב ששליש למרות

מייצ המזרח מארצות צאו
 ח״כיב. 11 רק אותו גים

לה ביותר קרובים שאינם
 המקופחים, הספרדים. מוני.

 . המיוחדות. ולכעיותיהם
לד אחת פעם אף הועלו לא
 לרעה הספרדים הפלית : יון

 ;להתישבות לעבודה, בתור
השכ של השיטתי הקיפוח

שכו (כמו ה״שחורות״ נות
 בתי- ושפירא התקוה נת

הצי השרותים בכל אביב)
 הכלל. מן יוצא בלי בוריים,

 הרעיון הושמע לפעם מפעם
״אסיא מפלגה יצירת של

 את שתאחד רבתי, תית״
 הישוב של הספרדים המוני

 החדשה העליה עם הוותיק
 הרעיון אולם ערב, מארצות

 לפועל. הוצא לא גובש, לא
המפ כל תנסינה זאת במקום

הס מספר את להגדיל לגות
 ברשימות והתימנים פרדים

 השניה, לכנסת מועמדיהן
הרגי הבוחרים קולות לצוד
 זו. לנקודה שים
ב המזרח עדות שליחי בין

יש ישראל הראיטונה: כנסת
 מקורב מפא״י, עסקן עיהו,

ממש פקיד לשעבר ג׳י., בי.
 הה״כים מיטלושת ואחד לה,

התימנים.
 ויו״ר עורד־דין כן־עמי, משה

 אביב בתל הספרדית העדה
 באי־תלותו, המצטיין יפו,
 והצי •טנתיים רק ניתק אך

מפלג כבלי את הבחרו אחר
 השמעת את ממנו שמנעו תו

הכנים. דבריו
 ובן בלשן אלמליח, אברהם

 הספרדיות המשפחות אחת
 בהרמת מסתפק המכובדות,

עני נאמנה, קואליציונית יד
הצר הכבוד לגיון אות דת

 ח״כים שגיאות ותיקון פתי
 _ , שגיאות (כולל

 ר1 ערביות דקדוק
טובי). לתופיק.

״,הציונות איש וקצין־צבא, עיתונאי רופא, היה סנה משה ,1 
 בי-|י־ן בקריאות הצטיין כח״כ והקומינפורם. מפ״ם הכללית,

 תורה.^■ הרבצות ווכוחים, ליריבים, לא־רכות עקיצות ניים,
מוע היותו :הסיכה הבוחרים. קהל לעבר פזל נאומיו בכל
 ממשלת לראשות במפלגתו) הסטליני הקו (כנציג ככוח, מד,

סוציאליסטית. מדינה ישראל, שאיפתו: התגשמות ביום ישראל

ם. שי  שוש; רזיאל־נאור, אסתר נצר, (דבורה ח״כיות 4 הנ
הראשו*. לכנסת שנבחרו הנשים 11 מתוך כהן), ורחל פרסיץ

 וער מרלין שמואל לח״י, ראש לשעבר פרידמן־ילין, נתן_ .1
תל; בלתי כח״כים בלטו מחירות, שהתרחקו ז׳בוטינסקי, 81̂

ם,  מפתח לפי (הניתנת דיבור רשות בקבלת שהתקשו ■|יי
תלויים, בלתי יופיעו לא שוב השנייה בכנסת אך סיעתי),

הבחירות. בחוק הסיעות הגבלת הפשוט: ההסבר כה. בין
□,מפי התיישבות

ב׳ סיעה אנשי שני הם ,לילי  ב׳ סיעה אנשי שני הם גלילי וישראל ציזלינג אהרן
 נשחק כמפלגה שפלגם שעה הכסאות, בין היושבים

מפ״ם. בתוף השמאלי לרוב הימני המיעוט בין


