)המשך מהעמוד הקודם(

•

 ,21.30מטה המפד׳׳ל

בקסטל אין מתח .הפוליטיקאים המשופשפים של
השותף הקואליציוני הנצחי אינם מתרגשים .בעוד אנשי
הטלוויזיה עושים הסנות לשידור הישיר ,אומר האיש
החזק של המפד״ל ,רפאל בן־נתן ,שלמפד״ל יהיו 130
אלף קולות ויותר.
שר־החינוך ,זבולון המר ,מסתודד בחוץ ,ונמנע מלנחש
מה יהיו התוצאות .אין קהל רב ,אין צעירים של גוש
אמונים ,ואת ההמולה יוצרים אנשי העיתונות ,הממלאים
את האולם.

•

השמועות על תוצאות תחזית הטלוויזיה מתחילות
לפרוח באולם .שמועה ראשונה  45 :לליכוד 44 ,למערך.
שמועה שניה 47 :למערך 45 ,לליכוד .שמועה שלישית:
 45לליכוד 43 ,למערך .שמועה רביעית :למערך .49
לליכוד לא יודעים .שקט .שומעים את התחזית .כשאומר
חנוך סמית שלליכוד יש רוב בקרב המצביעים היהודים
פורצות מחיאות־כפיים.

•  ,21.55מטה תל״ם
מיוזע מחום מנורות הטלוויזיה תופס משה דיין את
מקומו לצידם של מנשה רז ואישתו רחל .ברקע :תמונה

גדולה של דויד בן־גוריון .זלמן שובל ויגאל הורביץ
בשולחן נפרד .במרחק כמה כיסאות מהם שלמה אהרונסון
ורינה סמואל .אהרונסון הוא היחידי שמחייך .לוגם עוד
ועוד משקה ,מתבשם מריחה של הסיגריה .כל השאר
שרויים במתח רב .ישראל גרנית קם מכיסאו ומתאמץ
לקלוט את הדיווחים המהממים של הטלוויזיה.

•  ,22.00הווילה של פלאטו שרון
בדרך לסביון אוסף טנדר את לוחות־המודעות של
תל״ם .ליד ביתו של חה״כ הבודד בסביון צובאים אנשים
)המשך בעמוד (76

 ,21.30מטה המערך

חבר־הכנסת גד יעקבי מגיע .הוא מיועד לתפקיד
שר התיירות המיסחר והתעשייה של ממשלת המערך.
מנסים לגבב מעט אינפורמציה .״יהיה טוב,״ הוא אומר,
והולך לשגת בספסלים המיועדים לראשי המיפלגה .מנסים
לחלוב קצת רכילות מכתב הטלוויזיה ניסים משעל ,והוא
מתלונן .״במערכת לא נותנים לנו שום אינדיקציה,
זורקים אותנו לשידור בלי שום הכנה ,סגרו לנו את
מקורות הידיעות ,פוחדים שאם נדע משהו מראש זה ישבור
את מתח השידור.״ התעלומה הגדולה נמשכת — איפה
פרס? מאוחר יותר הסתבר כי הוא חזר בו מתוכניתו
ללכת הביתה ולהתגלח ,ונשאר בלישכתו שבבניין המיפלגה
ברחוב הירקון.
חברת־הכנסת חייקה גרוסמן מגיעה ,מספרת שהיא
מאוד אופטימית ,ושהיא הולכת לחגוג בחוץ עם מנה של
גלידה .כשהיא נשאלת למה היא צוחקת כל־כך הרבה,
היא משיבה בביטחון :״אני צוחקת כבר שבועיים.״
המועמד לתפקיד שר־האוצר ,חיים בן־שחר ,מביא
את השמועה כי המערך מוביל  .47:49הכל לוחצים ידיים.
איך אתה מרגיש ,שואלים את חב״ש .״אילו היו נותנים
לי עוד חצי שנה הייתי לומד את העסק,״ הוא משיב.

•

 ,21.40מטה הליכוד

המתח גואה לקראת תחזית הטלוויזיה .אולם התיקשורת
כבר מלא .ליד שולחן המכובדים עדיין יש מקום .מיכה
רייסר אומר ,שלדעתו נבע אחוז ההצבעה הנמוך מכך
שאנשים רבים התקשו להחליט בין שתי המיפלגות הגדו
לות .״יש רבים שלא אוהבים ,לא את פרס ולא את
בגין ,ובעד המיפלגות הקטנות לא רצו להצביע,״ הוא
אומר .רוני מילוא מוכן להתנבא ולומר שלליכוד יהיו
 46או  47ח״כים .צבי פרידמן ,ממישרד הפירסום קשר
בראל ,שניהל את תעמולת הליכוד ,טוען שהליכוד הוציא
על פירסום בעיתונות  80מיליון לירות ,מתוכם כשמונה
מיליון ל״י בשלושת הימים האחרונים.

•

 ,21.55מטה הליכוד
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