
 יו״ר של בלישכתו הדרמאתית ההצבעה את חגגו 0*
חבר־הכנסת :בתמונה מבידור. מנחם הכנסת ״

שושנה חברת־הכנסת ־עקובסון, שמואל מזכיר־הכנסת הראל, אהרון

 וגיסו יצחק, הצעיר בנו הרצוג, חיים הנבחר הנשיא ארבלי־אלמוזלינו,
 עבר. לכל חייכו המנצחים אבן. אבא חבר־הכנסת החדש, הנשיא של
?' בגד ״סי השאלה הועלתה הבחירה תוצאות היוודע עם מיד

המנצח
 והוא הקואליציה, פן חברי־הכנסת

 חברי־הכגסת עם השיחות את ניהל
 ו היסוסים שאחרי חד״ש, סיעת

בהרצוג. לתפוך הסכימה
ד ״מי הגדולה, השאלה  התז ד׳ נג

ההצו אחרי רק הכנסת בחלל לרחף

 הפתקים ננעצו זה אחדי זה ף*
 שלושת השיפודים. שני על ■1

 ליד זה בצד זה ישבו חברי־הכנסת
 היו״ר. דוכן שמאחרי הקטן השולחן

במר ישב גבה־הקומה ברעם עוזי
 השיפוד על הפתקים את ונעץ כז,

גבו ערימה הצטברה שם שלימינו.
 הספירה, תמה כאשר יותר. הה

 המערך של חברי-הכנסת נשאו
ברעם. אל שואלות עיניים

 על להתאפק. היה יכול לא הוא
 הוא רחב. חיוך לפתע התפשט פניו
 וסימן מעלה כלפי ידו את הניף

האנ האות את אצבעותיו בשתי
לניצחון. סימן וי, גלית

 להסתיר קשה היה כבר עכשיו
הא כולם לא אך השימחה, את

 שתנועתו הקואליציה, אנשי מינו.
 המתינו מהם, נעלמה לא ברעם של

הרישמיות, התוצאות את לשמוע

 מנחם הכנסת, יו״ר הקריא שאותן
סבידור.

ההצ תהליך של סיומו היה זה
 נרגש היה ברעם עוזי הקצר. בעה

 חיים הנבחר, הנשיא מן פחות לא
 באולם היה שלא הרצוג, (ויוויאן)

 היה ברעם התוצאות. נודעו כאשר
 יהיה אפשר כי העת כל שטען זה

 ניהל הוא הרצוג. את ״להעביר״
עם הרבות החשאיות השיחות את

השיפוד על
חברי־הכנסתאת
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ההצ פיתקיות נתקעות
 מינה הכנסת יו״ר בעה.

ורוני ברעם עוזי אבטבי, אליעזר

 המונים לפני הקולות. את למנות מילוא (מיליוני)
 יעקובסון שמואל מזכיר־הכנסת שיפודים. שני הוצבו
מהקלפי. שהוציא הפתקים את להם הגיש מימין) (מזוקן
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ניו היה הרצוג הבחירות. אחרי מייד הכנסת יו״ר אצל שנערכה קטנה
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אבן מחי אחותה נראית אורה מאחורי בשימזזה. והמחייכת המאושרת


