
נפלה הנוכחית הצמרת בחרות: המדהים המהפך התחולל חג־הפסח ערב

דעבדות מחרות
 דממת־מוות שררה עמיים ן*

 החמישי, ביום הקונגרסים, ^■במרכז
 המועמד את חרות מרכז בחר שבו

הליכוד. רשימת לראשות
 לשעה סמוך זה היה הראשונה בפעם

 מבט. מהדורת שידור לפני קצר זמן ,9
 מאוזן־ השמועה עברה לפני־כן כבר

 את שעושה החטוף האוטובוס על, לאוזן
 ועיתונאים צלמים לרצועת־עזה. דרכו

 את זה אחר בזה ועזבו הציוד את קיפלו
 אחרים שבגני־התערוכה. האולם

 לעשות. מה ושאלו למערכות התקשרו
 ההתמודדות על לדבר הפסיק הקהל

 בנוסעי עסקו הכל הבחירות. ועל
האוטובוס.
 שהקימה המאולתר באולפן
 ארידור יורם ניצב בפואייה הטלוויזיה

 מישעל ניסים כתבי־הטלוויזיה לצד
 ישיר לשידור התכוננו והם רונן, ויורם

 בטוחים היו הכל אך מתל־אביב.
 חרות במרכז המתרחש על שהידיעה

המהדורה. את תפתח לא
 מצלמות את הקיף הקהל

 טרנזיסטורים בעלי אחרים, הטלוויזיה.
 להיטיב כרי פתח־האולם, אל יצאו

החדשות. את לשמוע
 כאשר מלכת, עמד כאילו השעון

 פתיחת של המוכר הצליל נשמע
 האוטובוס בעניין דבר מבט. מהדורת

 מתיחה? זו היתה האם שודר. לא
 לאמת שיכלו, מי כל ניסו, שוב שמועה?

 היה שהתקבל המידע הידיעה. את
ברור. ולא מקוטע

 הסיטה הפיגוע חוליית זאת, ובכל
 בתל־אביב מההצבעה ההתעניינות את

קלה. לשעה רק אן הארץ, לדרום
 שהקפיא מגן דויד זה היה וחצי ב־סז

 שבו מהחדר יצא הוא שומעיו. את
 קומץ מול אל הקולות. ספירת התנהלה

 אמר המרכז, מחברי ואחדים עיתונאים
אחוז!״ 45 לנו ״יש בחיוך:

 הידיעה, עברה בשדה־קוצים כאש
 עשר הענק. באולם רבים שהרעידה

 התוצאות הוכרזו כבר אחר־כך דקות
 קולות סך־הכל הבימה. מעל הרישמיות

 למתמודד שמונה .725 כשרים
 לאריאל 306 צ׳רטוק, אריה האלמוני

שמיר. ליצחק 407 שרון,
 לא אבל אחוזים, בשלושה טעה מגן
 ניצחון לשרון היה לא מעולם — במסר

הפורמלי. ההפסד למרות גדול, כה

 ביקור כל
הצגה

ד י  לצד שניצבו העיתונאים, ^
 ראש שרון. אנשי נאספו הבימה, )

 בקול אמר לנדאו, אלי הרצליה, עירית
 מאוד דבר זה ״דמוקרטיה צרור:

 יועצו לשעבר דן, אורי מעניין.״
 המתמודד של תיקשורת לענייני

 לכם?״ ״אמרתי חייך: גדול־המימדים
 המפורסמת, לאימרתו מתכוון כשהוא

 כשר־ביטחון שרון את רוצה שלא שמי
 כראש־ ברבות־הימים אותו יקבל

ממשלה.
 מאז שרון את שליווה כץ, ישראל

 על שישב לשר ניגש האחרון, הקיץ
 זו היתה ידו. את לו והושיט הבימה
 ששרון הערב באותו הראשונה הפעם
 אנדרי הצייר הלב. מכל חייך

 לפני קצר זמן ששב קלצ׳ינסקי,
 על־ ,בגרמניה מסיור ההתמודדות

 בין עבר הגרמני, משלם־המיסים חשבון
 ״אריק! וצרח: הראשונות השורות
 וינר שרה הנאמנה המזכירה אריק!״
 מבוקש מרואיין היה מגן דימעה. מחתה
ביותר.
 הניצחון אל הראשונים צעדיו את
האחרון. הקיץ מתחילת שרון עשה

 מכל לחלוטין מנוטרל כשהוא
 ובממשלה, במיפלגה השפעה עמדת

 ונהגו, מזכירתו לילי, אשתו רק ולצידו
ביותר הטיבעי הדבר את שרון עשה

 התבררה כאשר ספירת״הקולות, בתום לקלפי(למעלה). המעטפה שילשול
 הנשיאות. בימת על (למטה). חייך לא כבר שמיר המפתיעה, התוצאה

ביותר. רציני שמיר היה לוי, ודויד שכטרמן אברהם בין יושב כשהוא

ן י ך1| |11ן  בקלפי מצביע שמיר, יצחק ראש״הממשלה, 1ך1\
/ 4!■ 1111x1 רשימת לראשות המועמד על ז*חרות3במר

את שתיעדו רבים, צלמים מוקף כשהוא הקרבות, לבחירות הליכוד


