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 הגואל. הגיע 7 לשעה מוך ך*
דין ך־ ר עו  ידוע לא תל־אביבי ^

 של בית־הדין יושב־ראש סגן במיוחד,
 נבחר הוא ויניצקי. אלחנן התנועה,

ועדת־הבחירות. כיושב־ראש לכהן
 והתחיל לבימה במהירות טיפס הוא
 חסר־ היה הקהל בגין. על לדבר

 דרך את פירט ויניצקי סבלנות.
 והקציב הקלפיות 12 את מנה הבחירה,

 לסגירת עד תמימות שעות שלוש
הקלפיות.

 ושרון, שמיר על עטו הצלמים
 קלפי. באותה להצביע היו שאמורים

 עד וחצי כשעה המתינו השרים שני
 הצביע לוי להצביע. תורם שהגיע

 חייך שמיר בוחרים. לשכנע והמשיך
 המרכז חברי החוצה. ויצא הצלמים אל

 הקלפיות בין להסתובב התחילו
האולם. שלפני והרחבה
 ברוך המרכז, מחברי אחד

 ״לא התעלף. אברמסון (״ברוכק׳ה")
 שהוא ״אחרי הצירים. אחד אמר פלא,״
 בניו״יורק הכלכלית מהמישלחת נזרק

 אני גם פנים. בבושת לארץ והוחזר
מתעלף.״ הייתי במקומו

 היחידי. המתמוטט היה לא אברמסון
 הקלפיות פתיחת לפני שעות כמה

 ומטריד הצייר במצודת־זאב התמוטט
 קלצ׳נסקי. אנדרי הגרמנית השגרירות

 איש שהתגייר, פולין יליד נוצרי הצייר,
 מסיבת־עיתונאים כינס שרון, מחנה
 במישרד־ מעבודתו פוטר כי וטען

 תמיכתו על שהצהיר מפני החקלאות,
לוי. בדויד

 לבית־החולים הובהל קלצ׳ינסקי
 כי לשמוע הספיק ולא איכילוב.
 כלל פוטר לא שהוא העלתה הבדיקה
ישראל. מקרקעי ממינהל
 ולשעבר הסוכנות עובד ברגמן, דובי

 הצעירים, העסקנים בין החזק האיש
 של ההיסטורית המשמעות את הסביר
 הגיש שכבר ברגמן, המרכז. כינוס

לאוני התנועה, על מאסטר עבודת
לוי. מתומכי הוא תל־אביב, ברסיטת
 לשיחת־היום היה כהן־אורגד יגאל
 משה של כאיש מוכר הוא באולם.
 את הבטיח הוא השבוע בתחילת ארנס.
 המירוץ תחילת לפני יומיים ללוי. קולו
 הוא אבל, שמיר. של נאמנו הפך הוא

 מלבד אחרת דרך היתה ״לא הוסיף:
 היה פירושה אחרת, דרך במרכז. בחירה

השני." של בראשו יירה שהאחד
השרים שכל התברר בלוי? תמך מי

 כך על הצהיר קורפו חיים נגדו. היו
 ציפורי, מרדכי אפילו רדיו. בראיון

 היא אף טובה, אשתו, עם למרכז שבא
 מה למרות בלוי. תמך לא חברת־מרכז,

 ביום שנה, לפני שמיר ובין בינו שעבר
ושאתילא. בצברה הטבח של הגורלי

 בשולי למקומו וחזר הצביע ארידור
 ובעל גבה־הקומה שר־האוצר האולם.
 חבריו על ביותר מקובל לא הכרס,

 כך, על דיברו שלא למרות במרכז.
 שגרם האיש את בו ראו רבים

בגין. מנחם להתמוטטות
 מרכז חבר פיטר, על עטו הצלמים

 מוכן והיה אלונקה גבי על שהובא
 הוא בלבד. הפרטי בשמו להזדהות

 על וויתר לא הוא אך בתאונה, נפצע
 סירב הצביע? למי בידיו. שנפלה הזכות

לגלות.
מפיק סממה, דן ניגש 9 בשעה

 9 מס׳ לקלפי החי, הטלוויזיוני השידור
 הפינה מעט. שיזוזו מחבריה וביקש
 שני עם חי לראיון תוכננה בה שישבו

 מבט. מהדורת בפתיחת המועמדים,
 תחילת לפני ממש סירבו. הקלפי חברי

 בסמוך, חלופי מקום נמצא המהדורה
השרים. שני את ראיין רונן ויורם

בפיס וודקהל
 מישרד־השיכון־והבינוי, וברת ך*

 כתב של .אשתו גורן, עליזה 1
 לשר אירגנה גורן, יגאל הטלוויזיה,

 את ועזבה ראיונות כמה עוד שלה
המקום.
 שר״האוצר, סגן קופמן, חיים
 תמיכתו על ההתמודדות ערב שהודיע

שלו המועמד למען נפשות עשה בלוי,

 הקלפיות אחת ליד אפשרית. פינה בכל
 עורר־ לכצביע. לתורו ממתין עמד,
 לפני שהתמודד ברגר, מנחם הדין

 נשיא תפקיד על אחדים חודשים
 הוא אז ונכשל. עורכי־הדין לישכת

 בתנועת־ נבחר חבר אינו שהוא טען,
 עתה בלבד. אצ״ל מוותיקי אלא החרות,
במרכז. פעיל חבר שהוא הסתבר,

 הולצברג הפצועים״) (״אבי שימחה
להצביע בא הוא מרכז. חבר הוא גם

 בכינ לו אין לא, אורנג׳דה. פחית ובידו
וודקה. בקבוק

 שירדו המדיניים, הכתבים
 מזכיו עם הסתודדו לשפלה, מירושלים
 חבו הוא אף מרידוד, דן הממשלה,

 שתק בדרך־כלל אך חייך, הוא המרכז.
 ראש־ של עוזרו קדישאי, יחיאל

 פעיל עם ושם פה דיבר הממשלה,
 כתמול היה לא הוא גם קשיש.

שילשום.
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