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 במיוחד. פעלתניות היו נשים ך*
 נעמ״ת, מזכ״ל לובלסקי, מאשה 1 1

 ניהלה ,11ה־ בכנסת למקום שמייחלת
 שבאו רבות נשים עם אישיים מגעים

לישיבה.
 ההסתדרות, מזכ״ל ממלא־מקום

 מתי חברית בצורה נשאל קיסר, ישראל
 לתפקיד סוף כל סוף ימונה הוא

הרחק לא השיב. ולא חייך הוא המיוחל.
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 עם לשיחות הזמן את ניצל המדרגות,
אפשריים. תומכים

 דויד הפרופסור הופיע אחרת מפינה
 ומי עורכי־הדין, לישכת נשיא ליבאי,
 שר־ לתפקיד כמועמד מוזכר ששמו

 שחל המערך. בממשלת המישפטים
הזה. כדבר יקרה שלא מעדיף היה

 שהיה כץ־עוז, (״כצל׳ה") אברהם
 על להצביע הראל, אהרון כחברו מוכן

 של להתאבדותו שהביאה ״הכנופיה"
 לב, וטוב שמח היה לוינסון, יעקב

 את בהחזיקו הראל, כמו לפתות
בידו. מקטרונו
 אובייקטיבי משקיף היה אילו
שצמרת מגלה היה מהצד, מתבונן
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תפסיד. ולא-המיפלגה לנבון, להצביע שחייבים פרס, של נאומו בזמן

 את תפס הראשונה, בשורה ממנו,
 מוזכר ששמו פסה, נחום מקומו

 אם ההסתדרות מזכיר כממלא־מקום
 המסרב המזכ״ל השינויים. יבוצעו
 להישאר העדיף משל, ירוחם לפרוש,
 הסכם חתימת בטקס נכח שם באילת,

 תימנע. מיכרות והנהלת העובדים בין
 גיל העלאת את מנע הוא ״בכך

 מחברי אחד העיר כאן,״ הנוכחים
כש נפלו, שפניו המרכזת, הוועדה

לידו. שעמד בעיתונאי הבחין
 המיפ־ אנשי החיפאית״, ״המאפיה

 בין לאולם באו הצפונית, מהעיר לגה
 מודאג, לא לין אמנון הראשונים.

 ובוודאי הבאה, בכנסת מובטח מקומו
 הפרופסור אך שחל. של מקומו גם

על הישיבה לאורך שישב וייס, שבח

 האחרון: בעשור השתנתה לא המיפלגה
 בעלי פרצופים אותם אישים, אותם
 יותר מקומטים רק רעיונות, אותם

 לא חדשה בשורה שום יותר. וכפופים
 שבשום הדגיש פרס באולם. נישאה

 אש״ף. עם ידבר לא הוא ואופן פנים
 אחרי רבים פעילים של שורות שורות

כשנד ידיהם את הרימו גיל־העמידה,
 בידיהם. המרכז חבר וכרטיס רשו,

 בכינוס הצבעה שזוהי נרמה היה לרגע
 אין נמנעים, אין במוסקווה. מיפלגתי

מתנגדים.
 כך שתנצחו חושבים אתם ״אס

 אתם ורבין פרס עם שוב בבחירות,
 שעבר אמבולנס נהג קרא טועים,"

 בכניסה שעמדו אלה את ושאל ברחוב
באולם. מתרחש מה
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נבון הצטרפות על המרכז לחברי המדווח המיפלגה,

 מהמרכז ביקש בר״לב שווים. בין כשווה למיפלגה
 העבודה מיפלגת ללישכת נבון בחירת את שיאשר
לנאום. נבון את הזמין ואחר״כן שלה ולמרכז

1111□ | ¥ | □0□ |  ידי את לוחץ פרס שימעון \
 את תפס בטרם תומכיו 111^11111 11

הישיבה לפני היד לחיצת אוהל־שם. באולם מקומו

 לראשות״הממשלה המיפלגה למועמד פרס נבחר שבה
 משמאל: רנין. המושבע, יריבו של צווארו ליד נעשתה

בלפור. רחוב את עוזבו לפני לתומך ידיים לוחץ פרס

 הנוכחים האות. ניתן שעתיים אחרי
 האינטרנציונל התיקווה. את רק שרו

 הכל ולחצו שבו ואז היה. כלא נשכח
מתקתקה. בלבביות ונפרדו ידיים

 זה לעמוד התבקשו ורבץ נבון פרס,
 והסכימו, חייכו הם ולהצטלם. זה לצד
 ידו גבי על זה ידים להניח סירבו אך
 של המפורסם בצילום כמו זה, של

 שבו בקמפ-דייויד, ההסכם חתימת
 ואנוור בגין מנחם קארטר, ג׳ימי צולמו

אל־סאדאת.
 לומר פרס הספיק עוד החוצה בדרכו

בארץ הכתב בושינסקי, לג׳יי וחצי מלה

 האמריקאית הטלוויזיה רשת של
 צעדו ונבון רבץ סי־אן־אן. בכבלים,

 כשרבין נבון, של הרכב לעבר ברגל
 את ומזמין שנוצרה האחווה את מנצל
 ורטמן, משה לשעבר, החיפאי הח״כ

 המבוא את שיכתוב מי ידי את ללחוץ
המיפלגה. של החברתי למצע

 חומוס לאכול הולכים בטח ״הם
 את שחצה צעיר עובר־אורח גיחך טוב,"

 צועדים. ורבץ נבון את וראה הכביש
 לכבוש שהולכים כמי נראים לא ״הם
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