
 בתל־אביב. 74 וייצמן רחוב — 08.20
 בבית־הס־ ד׳. העירוני התיכון בית־הספר

 179 מיספר קלפיות. שתי ממוקמות פר
 באחת להצביע אמור פלאטו .180 ומיספר

מהן.
 מבט מעיף לבית־הספר, נכנם פלאטו

 אנשים. כעשרה בתור, בצד. ונעמד בתור
 בסקרנות. מתבוננים נדהמים, האנשים
 פיתאום?״ מה כאן? מצביע ״פלאטו

 הוא לתור. מצטרף אינו עדיין פלאטו
 התרגשות כל ידיים. ומשלב סיגריה מצית
מצי מטהו אנשי בתנועותיו. ניכרת אינה
 ובו מהבוקר, הארץ עיתון את לפניו גים

 מצולמת מודעת־בחירות של שלם עמוד
 בשביעות בה מעיין הוא תנועתו. של

רצון.
 סביב התכונה מגיעים. נוספים בוחרים

 של ידו את ללחוץ ניגשים אנשים גוברת.

 את לוחץ רב, בנימוס נוהג הוא פלאטו.
ובצר באידיש ומבורך מברך כולם, ידי

פתית.
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08.00 שעה מרציאנו. סעדיה
 לכנסת שלי ברשימת הרביעי המועמד

מס הוא הלילה,״ כל ישנתי ״לא עייף.
 של השכונות למטה נכנס כשהוא ביר

בירו 2 ישעיהו ברחוב השחורים הפנתרים
 לכנסת עצמי את להכניס ״כדי שלים.

ש קול כל היום, קשה. לעבוד צריך אני
 לפעילים, פונה הוא בירושלים,״ נשיג

 להכניס נטו קול ״זה במטה, שהתרכזו
 אמיתי נציג לכם שיהיה לכנסת, אותי

בכנסת.״
 בכל השונות, לקלפיות יוצאים הפעילים

 השכונות. על מושם הדגש העיר. חלקי
האנ את להוציא צריך בשכונות ״תזכרו,

יגי הם אם שיצביעו. כדי מהמיטות שים
 ש׳.״ האות את ישימו הם לקלפיות, עו

 נתקל החמים הבוקר של זו בשעה כבר
 רגיל,״ ביום ״כמו הלבוש ,27ה־ בן סעדיה,

אפו ובמכנסיים אדומה בחולצה כדבריו,
 ״מתנדבים,״ בכסף. במחסור פשוטים, רים
 כולם כאן. לנו חסרים ״לא אומר, הוא

 רק !חסרות לכנסת. אותי להכניס התגייסו
 ליד ״עברתי מספר, הוא בדרך,״ מכוניות.

 ישעיהו ברחוב ישראל אגודת של המטה
 מגוייסות, מוניות של צי להם יש פרס.

 תלמידי־ישיבות. מאות מכשירי־אלחוט,
 לעיניים.״ תאווה מים. כמו שם זורם הכסף

 בחצר ישן, במרתף שוכן מטה־השכונות
 הקירות עתיק. בית־דירות של האחורית

המרכזי באולם מתקלף. וחסיד סדוקים

 שלה.״ בגורים לטפל יזמן כרגע לנו
 בכל ממש להמליט עומדת ״היא אריק:

 חלב.״ מלאים שלה העטינים רגע,
 בדם. איכר אבל לא, או פוליטיקאי

כש מתעוררת דליה, משק־הבית, עובדת
שלומציון. סמל חולצתה על

מתעור 11ה־ בן וגלעד 13ה־ בן עומרי
 חום, לו יש חולה, גילעד הם. גם רים

מודאגת. ולילי
 אלוף הלך הבחירות יום שלפני בלילה

בש לישון שרון (״אריק״) אריאל (מיל.)
 כמו היתה, איתו יחד לפנות־בוקר. לוש

לילי. רעייתו תמיד.
 כל אריק ניצל ממש האחרון הרגע עד

 עבורו. שיצביעו בוחרים לגייס הזדמנות
ל הארץ את חרש האחרונים בחודשים

 עדיין ניכרת לא פלאטדשרון שמואל של
ה השומר יום־בחירות. של התרגשות כל

 בפתח יושבים פלאטו של ונהגו חמוש
ומשוחחים. הבית
ומת משנתו, זה־עתה ניעור פלאטו סמי

 דקות עשר כעבור מפרך. יום לקראת כונן
 הראשונים. הטלפונים צילצולי נשמעים

 מבררים בתל־אביב פלאטו של אנשי־מטהו
ל למהר בו ומאיצים כשורה, הכל אם

קלפי.
סימון, פלאטו, של נהגו מזנק 08.00ב־

 הבית. בפתח החונה הקדילאק מכונית אל
 תכונה מורגשת לבוס. וממתין מתניע,

מה יוצא שרון אנט של אחיה מסויימת.
 בל- ליעד במכוניתו וממהר בחופזה, בית

אחריו. יוצא פלאטו תי־ידוע.
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 ביותר השקטה המהפכה זד יתה י*
אי־פעם. שבוצעה | |

 כיום דק לא ייזכר 1977 במאי 17זד יום
 הגדילה למפלגה לראשונה הליכוד הסך בו

 בוצעה בהן לבחירות גם אלא בישראל,
 אותה ציפה לא שאיש חרישית מהפכה

 הבח־רות אלה היו מראש. בה הבחין ולא
ש מי ישראל. בתולדות ביותר השקטות

 היה יכול הארץ פני על יזם אותו סייר
 שרויה הקייצי, במזג־האוויר כי לדמות

התרג שום עמוקה. בתנומה כמו המדינה
 התעמולה הערים. בחוצות ניכרה לא שות

 עסקני אפילו השתתקו. הוויכוחים נדמה.
 יום־בחירות בכל המתרוצצים המיפלגות,

ונינוחים. רגועים הפעם היו אמוק כאחוזי
 האדמה רעידת את לחוש היה אי-אפשר

 השקט יום זה היה להתחולל. העומדת
הסערה. של הארוך הלילה לפני
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06.00 שעה שרון. אריק

 ברחובות. בדירתו ראשון מתעורר אריק
 הילדים, אחריו. קצר זמן מתעוררת לילי

 מאכילה לילי ישנים. עדיין ועומרי, גילעד
 ג׳יני וג׳יני. ג׳ימי כלבי־הפודל, שני את

״ביקש לילי: רגע. בכל להמליט עומדת
אין הבחירות, אחרי עד שתמתין ממנה נו

אפש מקום לכל הגיע ולרוחבה, אורכה
 12 לחצתי אחד ״ביום מתגאה: והוא רי,

 לאריק ובכן, ז יודע הוא איך ידיים.״ אלף
 כרטיס־ קיבלה שנלחצה יד כל שיטה, יש

״שמח :כתוב ועליו תמונתו, עם ביקור
הכרטי שרון.״ אריק — אותך לפגוש תי

 אלף. 12 היה ומיספרם נספרו, סים
■ 07.00 שעה וייצמן. עזר

הלי של הבחירות מטה אל מגיע עזר
מוו הוא מקום־מגוריו. ברמת־השרון, כוד
להצ יוצא הוא בבית. תקין שהכל דא

 ברמת־השרון. 15 מם׳ בקלפי בעצמו, ביע
 קפה ספל שותה הביתה, חוזר הוא משם

 בילו הם הקודם בערב ראומה. רעייתו עם
 סרט ״ראינו הטלוויזיה. מויל יחדיו, כן גם

 שום פגז. ישנתי לישון, והלכנו אידיוטי
אומר. הוא בטיח,״ ושום נדודי־שינה

המצו אל אבי, נהגו, עם מגיע — 09.00
 ״מה .13ה־ בקומה מטהו אל עולה דה,

 שנקרה מי כל שואל הוא אומרים?״ אתם
בדרכו.

07.30 פלאטדשרון.
המפוארת בווילה בסביון. 23 מגל רחוב


