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 המדינה נשיא של בחיותו במהלך ביותר הגדולה ההפתעהונין מתנגד:
 הוא ובין. יצחק לשעבר ראש־הממשלה של ההצבעה היתה

 לראשות המועמדות על במאבק פרס, בשימעון תמיכתו את לנבון לשכוח היה יכול לא
 יותר מאוחר לבן. בפתק נבון, יצחק נגד והצביע הבחירות, ערב הממשלה

הצבעתו. אופן את בבירור ראה הזה העולם כתב אולם לבן, בפתק שהצביע רבין הכחיש

הצניעו  לנשיאות שמועמדו מכן שנפגע בגין, מנחם ראש־הממשלהבגין !?תש־:
ההצבעה, לפני עוד נכשל שווה יצחק הספק־פרופםור

זאת למרות כולה. הכנסת מועמד יהיה הנשיא כי יותר, מאוחר אמר
 שנבחר. אחרי אותו שברך הראשון היה כי אם נבון, נגד בגין מנחם הצביע
£ .

אלי הליברלית המיפלגה איש של שהמועמדות למרותארליך מתנגד:
שר־ הקפיד ארליך, שימחה על נכפתה רימלט מלך

 ההחלטה למרות לבן. בפתק והצביע הליברלית המיפלגה של להחלטה להישמע האוצר
מודעי. יצחק והשר כץ, אברהם ח״כ בעד: הליברלים מח״כי שניים הצביעו המיפלגתית,

 בדואים 700כ* הרוחות. סערו חוץ ף*
 נשיא בחירת ביום דווקא לערוך בחרו ■יי■

 כשהם הכנסת, מישבן מול הפגנה המדינה
 מגבירי־קול שלפו הם נישולם. על מוחים
 — ״בגין בעברית: לתוכם וקראו ניידים
!״החוצה — שרון אריק ו החוצה

 של כוונתם אם ברור היה לא לאיש
 החוצה, ייצאו ושרון שבגין היא הבדואים

 הממשלה. מן החוצה, שיוצאו או אליהם,
מנון ח״כ דווקא  של הערביסט לץ, א

 הסביר אחר־כך אליהם. יצא לעם, מיפלגת
הבדואים של השייכים רוב ״את :כך זאת
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 כועסים.״ הם למה לדעת ורציתי מיניתי, אני
 כבימים הח״כים מיזנון נוהל בפנים
הס לא עדייו שהמלצרים אלא רגילים,

 ולהוציא הגדול השולחן את לערוך פיקו
 המשקאות. ואת המאכלים את מהמטבח

 היתה שבחוץ, הסוערת האווירה לעומת
 ליד ורגועה. שקטה המישכן בתוך האווירה

 את אחד ח״כ משמיע השולחנות אחד
 אותה...״ אוכל בגין — ״הפעם דעתו:

 הגונג צליל נשמע בדיוק 11 בשעה
ה לאולם להיכנס מיהרו וחברי־הבנסת

ועניבות, כהות בחליפות רובם מליאה.

1171 1 שהור ועדת־בחירה על־ידי שמויינו לאחר הבחירה, פתקי ,^[!|1
י להבחין אפשר הפתקים על חברי־כנסת. מארבעה כבה **י י̂! ״י • י
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