
 והשנייה. המפא״יניקית, — הוותיקה ישראל: ארץ של שונים של קלאסי בנציג להבחין אפשר משנואל בפתח־תיקווה. השבוע
שינאה, מלא אלים, מאבק של1 דמות 1981 בבחירות לבש המאבק מתמודד גילו שלמרות (במישקפיים), הוותיק ההתיישבות איש
המחנות. שני בין הפוליטי, הפער רק ולא העצום, הפער על המעיד לידם ניצבים שוטרים בעוד מאיימת, חזות בעלי צעירים נגד
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 לקול בשדיהן, אותן למזמז הפירחחים החלו
 אלה של העידוד וקריאות השימחה צהלות
 רב בעמל רק בגין. בגין לצעוק שבאו

 להימלט הבכיר הקצין של בנותיו הצליחו
הלי שליחי של המלטפות־בגסות מידיהם

 שירת לא כלל שחלקם להניח שיש כוד,
 בילו שירתו, זאת שבכל ואלה בצה״ל,

צבאיים. בבתי־כלא הזמן מרבית את
 הם לצעירות, להציק הפירחחים כשחדלו

 מוגן. היה פרס שימעון הבמה. לעבר פנו
מישמר־ ושוטרי שומרי־ראש שוטרים,
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 בה הבחירות אסיפת את לפוצץ שבאו אוהדים גושי שני של שילובמחל/ת
(מימין) מח״ל כרזות את המניפיס בצעירים להבחין אפשר פרס. נאם

ההתפרעויות. אירגון טל המעידים סימנים ישנס התחיה. כרזת את המניפים אלה לבין

עד נהנה בראון אריה ת־אלוף *
 בראון, פרם. לשימעון מקירבתו היום ■ •

 שר- היה כשזה פרם, לישכת ראש שהיה
 תת־אלוף. לדרגת על־ידו הועלה הביטחון,

 אולם בצה״ל. סערה בזמנו עורר הדבר
 של גיבוי לו היה איכפת. היה לא לבראון

 גם זכה פרם של ההבטחות בעוגת פרם.
 המערך יעלה שאם יודע, הוא בנתח. בראון

 הצבאי למזכיר פרם אותו ימנה לשילטון
ראש־הממשלה. של

גם התחרטו שהשבוע להניח יש אך
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 תושבי שניהם רותי, אשתו וגם בראון
 לשימעון שלהם הקירבה על פתח־תיקווה,

 הבחירות במטה עובדת בראון רותי פרם.
 תתייצב שרותי היה טבעי רק המערד. של
 של הבחירות בעצרת בנותיה שתי עם

 בנותיו פתח־תיקווה. בעירם, שנערכה פרם,
 היום באותו עסוקות היו בדאון אריה של

 אך שלהן, הבגרות בחינות לקראת בלימוד
 ואף מהבית, פרס את מכירות הבנות

 לבשו הן במערך. העובדת באמן תומכות
אמת, האותיות מודפסות עליהן חולצות

 של לעצרת ויצאו אמת, של סמלים ענדו
פרט.

 עליהן. התנפלה פירחחים של קבוצה
 לעברן. קראו המערך,״ של אשכנזיות ״אתן

 לכן.״ נראה אנחנו המערך, של ״היפהפיות
 והתעלמו מהאיומים נבהלו לא הגנרל בנות

ממי במהירות עברו אלה אך מהפירחחים.
 התנפלו הם מגונים. מעשים — למעשים לים
 המערך סמלי את תלשו הצעירות, על

שלהן. החולצות את קרעו כך ואחר
 הן אמת האותיות רק שלא מסתבר אך

 הליכוד. של הפירחחים יצרי את שגירו
פתוחות, חולצות עם נותרו שהנערות אחרי

 ניצב. הוא שעליה הבמה על הגנו הגבול
 כימעט הקהל בתוך שסובב מישטרה כוח
 הצעירים שהתרחש. במה התערב ולא

 מאניאק!״ ״מאניאק! פרס לעבר קראו
 בכל וניסו משולשת אצבע לעברו נופפו
שלו. הבחירות אסיפת את לפוצץ צורה
 כמו שלא מוכן. המערך היה הפעם אך

 שם פרם, הופיע שבהן הקודמות באסיפות
 פירחחים של לפלוגות־סער חשוף היה

שוט של ולחוסר־אונים בגין־בגין צורחי
 סדר שהשליט מי הפעם היה נבוכים, רים

 שהגיע לפני עוד פיצוצה. את ומנע באסיפה
230 בשטח התפרסו העצרת, לאתר פרס
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 במטרת המערך של בחירות לאסיפות לבוא הם אף והחלו החרות, תנועת אבותיהם,
המתפרעים. את במת־הכנסת מעל להוקיע שמיר משה לח״כ הפריעה לא זו עובדה לפוצצם.


