
 ,,שיוו דא דמוקרטיה, ״לו?
א ג□ !אולי .״1ת ל . ועה.

 היו הגיר לוח על טורים ארבעה ף*
 בשניים המועמדים. כל שמות רשומים ^

 אחד: מאיש יותר של שמות היו מהם
וב שמות ארבעה הרווחה, תיק של בטור
 :שמות שני המישפטים תיק של טור

תמיר. ושמואל הלוי בנימין הד״ר
בנ :התוצאות את קרא רייכמן אוריאל

 .78 תמיר שמואל קולות, 26 הלוי ימין
באמ הקהל בין ממקומו, זינק ידין ייגאל

 בשימחה בידו לתמיד נופף האולם, צע
 נשמעו סוערות כפיים מחיאות גלויה.
 מישהו תמיר. של אוהדים מריכוזי בעיקר

 שמ, את ומחק הירוק הלוח לעבר קפץ
 של הסטודנטית בתו ליאורה, הלוי. של

 חפץ, נורית על בנשיקות התנפלה תמיר
 ליש- ראש שתהיה ומי הנאמנה, מזכירתו

שר־המישפטים. כת
 תוצאות את ד״ש מנהיגי קיבלו כאשר
 נפלו הרווחה שר בחירת לגבי ההצבעה

 וטועם־ סטוק סמנכ״ל ביברו, דן פניהם.
רו אמנון ומאנשי האזרחיים, בחיים יין

מר את קיבל התנועתיים, בחיים בינשטיין
 שלהם המועמד צעד אחריו הקולות. בית

 (״זרו״) מאיר אחריו כץ, ישראל הד״ר
 שהיה מי גדול בהפרש ואחריהם זורע

הראל. דמון התחבורה, מישרד מנכ״ל

 50 שה ברוב זכה לא שביברו כיוון
 התקנון, שדרש כפי מהקולות, אחוזים
 שני בין רק הפעם חוזרת, הצבעה נערכה

וכץ. ביברו הראשונים, המועמדים
 המכונה את לראות היה אפשר שוב

 שודות בין ומתגלגלת עוברת המשומנת
 עתה סוקולוב. בית של הגדול האולם

 למען המכונה של מרכיביה כל התגייסו
 שלח ידיו כץ. ישראל הד״ד אחד: איש

 שהזמן ככל רבים מועצה לחברי שליחים
 לשיחה. אליו אותם והזמין לו, איפשר
 במים־ המתקהלים בין עבר תמיר שמואל

ובמעברים. הצד דרון
שנר כץ, :נמנעת בלתי היתר! התוצאה

 אחר אחת שעה הלילה, של זו בשעה אה
 זה כאילו רענן בקפידה, מסורק חצות,

 של ביתרון זכה עמוקה, משינה קם עתה
ביברו. פני על קולות 10

 מסיבה
מקום משימה ב

פדל אסתר ־אמרה טוב,׳׳ סימן ה ץ
' /  סניף מזכירת תמירה, צעירה מוטר, /

 פוליטיקאי כבר ״ידיו ד״ש, של רמת־גן
ה־ של הליכלוכים בכל מבין הוא אמיתי,

גו יזין של פניו על פרועה צהלה
הדו הרגע ־ רובינשטיין של פניו על


