
 כמעט התקרבה והשעה עבר הזמן
 באופק. נראו לא התוצאות לחצות.

 ארבעת כל סיימו עתה שרק סיפרו
המע את לספור הקלפי ועדת חברי

טפות.
 ולחשה לשמיר ניגשה צעירה אשה
 שיש אומר קורפו ״יצחק, באוזנו:
 שמיר. לגשת?״ עליי למי זיופים.

הגיב. לא בפניו ניכרו עייפות שאותות
 התאחדות של לשעבר היושב־ראש

 כ׳ץ, ישראל הארצית, הסטודנטים
 הסתובב מישקפיים, ומרכיב גבה־קומה
 להתקל שלא והצליח סחור־סחור

בין טיירו. חיים לשעבר, סגנו ביריבו,

דקל־שרשמיו
 פרשת אחרי שחור חתול עבר השניים
 יושב־ראש קראוס, אלי של מעצרו
 מטעם בתל־אביב הסטודנטים אגודת

הליכוד.

מגיהה
במכונית

מד ע  עיריית לראשות חרות **ו
 חיה ואשתו ולקר, יצחק בת־ים, 1*
 נחו לא — חברי־מרכז שניהם —

 עד שנמנה מי עזרן, יוסף גם כך לרגע.
 אוייבי עם רבים לא חודשים לפני
 מאנשיו. הוא ועתה בבת־ים, ולקר

ישבו באולם שונות פינות בשתי

מאיר חיפאיים: מועמדים שני
 לראשות חרות מועמד כהן־אבידוב,

 רום, יעל שמיר. מתומכי העירייה,
 הליברלים. בתמיכת עצמאית, מועמדת

 כהן־אבידוב, של שמו את לה כשהזכירו
 בביטול ודחתה פניה את עיוותה היא

אליו. להתייחם עיתונאי בקשת
 שמואליק, כהן־אבידוב, של בנו
 על כועס ״בגין המצב: את הסביר

עליו.״ כועסת והתנועה התנועה,
 דויד הקבלן חבר־המרכז, של אמו

 אברהם, בעלה, במצוקה. היתה אפל,
 היא בשמיר. התומך ארנס, מאנשי הוא

 כל יזכה. מי בחישובים כוחה ניסתה
לוי. דויד הוכיחו: החישובים
תיקשורת, לענייני לוי של יועצו

 אחרי נח כסוף־השיער, אברמסון חנן
 ועשיית התרוצצות של שעות ארבע

 ״דיברתי שלו: המועמד למען נפשות
 גדול יום זהו הערב שיכולתי. מי כל עם

לנו.״ שגם מקווה אני החרות. לתנועת
 לא לוי, של עוזרו לבל, עמוס
 עוזרו מרמלה, סרוסי אבנר התנבא.

 חסר-מנוחה: הסתובב השר, של השני
בסדר.״ הכל בנו, יבגדו לא ״אם

 התייצב מהטלוויזיה מישעל ניסים
 רונן יורם של לצידם הבימה, בשולי

 התכוונו הם מהרדיו. שיפר ושימעון
 תוצאות את ישיר בשידור להעביר

ההצבעה.

 איש״לוי מור, דודו את שאל קליינר
 הליכוד, ברשימת 51 מס׳ והמועמד

 בגין מנחם כאשר לכנסת שייכנס
 דויד רמז? איזה ״אין ממנה: יתפטר

סיכות.״ על יושב
שמועה. מתרוצצת כבר באולם אך

 כמה אחרי קולות. 60ב־ מוביל לוי
 40 רק ,60 ״לא אחר לחש עבר דקות

לוי.״ לטובת קולות
 ברכב ונח למכוניתו יצא שמיר
הממוזג.

 ״יום חמה: בירה מכרו כבר במיזנון
 בתו אמרה פה,״ לי היה לא פעם אף כזה
המיזנון. בעל של

 יהב, אבי הבאר־שבעי, עורך־הדין
 בצרה. היה בדרום, לוי תומכי מראשי
 בבית־ עירעור לו היה בבוקר למחרת

 נשאר כבר ״אני העליון: המישפט
 הבוקר, עד נישן לא ממילא בתל־אביב.

 יצביעו אחינו אם רק הניצחון. אחרי
 אבל ננצח. אנחנו בשבילנו,

 את לנו יתנו לא הרי הפופולסקים
הניצחון.״

 כלי־התיקשורת. עם דיבר דן אורי
יצא שרון אחרים. חברים עם דודאי אבי

שמיו מנצח מחבק לוי גאה מכסיו -302:436 אחו׳
 הגיבור ״הוא ידיים. ולחץ למיסדרון

 עיתונאי־חוץ לחש הערב,״ של האמיתי
לחברו.

 גלזר־ מרים שר־החינוך, סגנית
 פירחונית, לבנה בשימלה תעסה,

 העוזרת חינוך. ענייני על התראיינה
 ציר באוזני ניתחה כפרי, מיכל שלה,

באולם. שהתרחש מה את שחום־עור

י ^  קטנטן ז
למנצח

 באו לא אומנם הליברלים רי **ץ
 הגיעו. שליחיהם אך לאולם,

 דובר ארמון, דויד הפירסומאי
 ועורר־הדין בר־סער אלחנן הליברלים

 את מקרוב לראות באו אסולין גד
ההצבעה. תוצאות

 במרכז לבימה, סמוך שישב הקהל
 מחתרות שירי שיר. היתחיל האולם

 עלי על לדבר שלא מעטים. רק ידעו
 גדות ושתי נפגש, נפגש, בריקדות

 ניסו המילים. את ידע לא הקהל לירדן.
 היתה ההיענות כאן גם חדשים. שירים

מועטה.
 הבימה, על שכטרמן אחרי־חצות: 1
 היו לא תוצאות המיקרופון. מול בודד

 שידוריה. את הפסיקה הטלוויזיה
 נשאר לירושלים. עלה שיפר שימעון

גולן. אריה רק
 לעוזרו: שמיר אחרי־חצות. וחצי 1
 לא. כלום?״ עדיין יודעים לא זה, ״מה

האחרונה. בפעם החוצה יצא שמיר
 במהירות. הדברים התרחשו ואז

 נפתחה. השניה שבקומה דלת־הברזל
 בהולים רצו בחוץ עליה שצבאו אותם

 במהירות' הוזעקו ולוי שמיר למטה.
ויניצקי לבימה. נקראו הם לאולם.

ו״סו־שרלו
 וטיפס האולם, לאורך אחר, מצד הגיע

 טובה שנה שאיחל אחרי הבימה. על
 את שמרטה באיטיות, הכריז לנוכחים,

 חברים. 745 הצביעו הנוכחים: עיצבי
 קיבל לוי השר פסולים. קולות שיבעה

קולות. 302
 הבליעו והצעקות הכפיים ״מחיאות

לשמיר!״ 436 ההמשך:״ את
 לעבר רצה נלהבת חברת־מרכז

 לו והגישה אותו נישקה שמיר,
קטנטן. זר־ורדים

 הוא נאום־הפסד. לנאום ניגש לוי
נשמע זה דקה אחרי אותו. הכין לא

 מחאז שלו התומכים כנאום־נצחון.
דימעה. והזילו כפיים
בכו. שמיר אנשי גם

״חוגגים לשיף: קרא מישהו
בדיפלומט?״

 דברו. את לשאת נקרא שמיר יצחק
 הוא המפסיד. עם והתנשק התחבק הוא

 רעד. וקולו בגין של שמו את הזכיר
 רוכך בשולי רב בכוח אחזו ידיו

הנואמים.
 של שורות שתי ניצבו כבר בפתח
 לבסוף מכוניתו. לדלת עד שוטרים,

 והובל האולם מצד שמיר הוצא
 ושוטרים, גורילות מוקף במהירות,
 שמיר אך הבזיקו, המצלמות למכונית.

נראה. שלא כמעט נמוך־הקומה
 על דיברו כבר פעיליו יצא. לוי
 במהירות. נעזב המקום לתמ״י. עריקה
 שמיר את שליווה הדתי ביטרמן, שאול

 מטה־המנצחים את הזמץ הערב, כל
 במלון חשבונו על ספונטנית למסיבה
הילטון.

 לשם הגיעו לפנות־בוקר 4ב־
 כהן־אורגד, לאוזן, מפה מחייך מילוא,

 מלר, ירדנה הלפרן, עדי איתן, מיקי
 מלכה, קלוד בכנסת, הסיעה מזכירת

 ועדי מילוא, של מזכירתו מגן, לאה
 הערבים כל את שהציע.להרוג הלפרן,

רוצה״. שאני כמו יחיו לא אם
 בירושלים, בביתו נמצא כבר שמיר

עיתונאים. לשאלות וענה

צילמו:
 סרגוסטי עגת

 צסריר וציוץ
תג:  ציטרין בדציון כ
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