
המתמו־ שמות 18 את בטיוטה רושס ונר, 11 11/4 111 1 11/
הגשים. לשירותי בכניטה זאת עשה הוא בהם. לתמוך התכוון שהוא דדים

 להיכנס למודעי הפריע לא זה אבל
 הקולות, נספרו שבו השמור, לחדר

ול החוצה לצאת ברשימה, להציץ
 התוצאות על לשומעיו לדווח התחיל

 למעלה,״ גבוה אתה ״לין, החלקיות.
 מישרד־האנרגיה, למנכ״ל מודעי אמר

 שר־החקלאות, עמד בפינה לין. אריאל
ענק כשסיגר גרופר, (״פייסי״) פסח

 רבה. דאגה ניבטת ובעיניו בפיו,
 מודעי אליו קרא בצמרת!״ אתה ״פייסי,

רם. בקול
 דיווח והוא סביבו נקבצו העיתונאים

 לכמה יצא. ומי נכנס מי לכולם
 שמר. אילו כאב־לב נחסר היה משומעיו

ה סוף עד שתיקה על שר־האנרגיה
לילה.

ב־ בוהה הבנטת יושב־ראשעצוב מבט
אולם־הישי־ בחלל צער-רב

על שנודע לפני קצר זמו הקונגרטים, במרכז בות

 ברשימת 1 מט' המקום על בהצבעה תבוטתו
 קנקן ניצבים שלפניו השולחן על לכנטת. הליברלים

דורון. שרה השרה לשמאלו, כוסות. ושתי מיץ של

ועדת״הבחי־ יושב״ראש מטבע פלומין, יחזקאל רות, זריקת
יהודה הח'כ ביו המנצח מי לנחש כדי מטבע, מטיל

ספי בתום אחרי״הצהריים, בשעות
 על הראשונה ההצבעה של הקולות רת

 נמצא שוב לכנסת, הרשימה ראשות
 עמד בחוץ בשירותי״הגברים. מודעי
 ואמר אמיר, אבישי מישרדו, דובר

יוצא, ״כשהוא מודעי: ממחנה לשניים

ק ב א מ ר ה  ע

 במינלגה הכיסאות
 החנהו הליברלית
ה ד י מ ה ב נ  ר

הכיסא בבית
 לאריאל כמו מחיאות־כפיים רוצה אני

מהשירו מודעי כשיצא ואכן, שרון.״
 מחיאות־ אותו ליוו לאולם, ונכנס תים

קצובות. כפיים
 שבו הענק, בבניין שרר לא מתח

 הצבעות. שתי הרביעי ביום ,נערכו
 המועמדים 88 של הבחירות תעמולת

)60 בעמוד (המשך

 קיבל מהם אחד שכל מרון, משה לשעבר, והח׳ב פרח,
 על התמודדו שניהם .79 קולות: של זהה מיטפר

לכנסת. הליברלים ברשימת 16וה־ 15ה־ המקומות

 אחרי המטבע את המתמודדים לשני מראה פלומין ל1\1\1| 1*1
1 ה מרוו, מאחורי הפסיד. שפרח התברר שבו ההימור, 1 ו1 11 ו ו \ ^ ה מרון, מאחורי הפסיד. שפרח התברר שבו ההימור, 1 ו

בידו. ראשו ומחזיק מרכז, חבר עופר, פרח, של בנו עומד שזכה, לשעבר בח

ךן ךןו ג ך ןי ך \  מרון, משה לשעבר, הכנסת יושב-ראש סגן 1ך1|
4 111□ \11/  היה פרח עידוד. לאות בפניו פרח את מלטף 11 .

עבר. שלא שחשש משום התוצאות, להודעת שקדמו בדקות מאוד מבוהל


