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 היא למטה. איננה עדיין התנועה
 של יועצו רק השניה. בקומה מסוגרת

 רימון, צבי תיקשורת, לענייני וייצמן
 במקומות שיישבו בעיתונאים מאיץ

שמן. כבל מאחרי להם שהוקצו
 הראשונות התוצאות כשנודעות

 רק .זוהי הזרקורים. אחד כבה
 לנחם שמנסה פעיל אומר ההתחלה,״

 היא גם נוף, מירה העיתונאית את
במטה. פעילה

קפוצות בשפתיים •
 ד של מישלחת (ליכוד): 21:10

 היהודי הקונגרס — אמריקאיות נשים
 — גדולה בקבוצה — האמריקאי

 הבחירות על הסברים מקבלות
 על־פני בסיור עוברות הן בישראל.

 מסתכלות הריק. הנשיאות שולחן
הלאה. וממשיכות מצלמות בעניין,

גולד פינחס (ליכוד): 21:15
 הייתי .אני הליברלים, ח״כ שטיין,
יום־הבחירות.״ מטה על אחראי

 הוראות. ומחלק רב במרץ מסתובב י
 צריך כלום. לומר מוכן לא עוד .אני

אומר. הוא סבלנות.״
 בטלוויזיה לחדשות במבט
 גם הגיע לא בגין שמנחם מודיעים
 לא שאיש נראה בקלפי. להצבעה
 מאוחר כבר היום זו. בידיעה מתעניין

 הזאת בשעה בגין. למנחם אפילו מדי
הנעשה. את להשיב אין

 סביב מסתובב דקל מיכאל
 זורק פעם מדי קפוצות. בשפתיים

 האחרונות השורות קפוא. חיוך לחלל י
להתמלא, מתחילות הכבוד בימת על

 נמוכות. מדרגות עסקנים בעיקר י
 ראשון צילום. איזה יתפסו אולי מחכים,
 שופע כולו קלצ׳ינסקי, אנדרי מתוכם
 להרגלו) בשקט(בניגוד יושב חיוכים.
 אך בעצבנות, סיגריות מעשן וממתין.

רחב. חיוך בחוץ
 ניסים משה השר (ליכוד): 21:20

 שרואה ברגע אך מודאג, קצת מגיע,
 לחייך ממהר אמצעי־התיקשורת, את

 ללוח־ ניגש הוא בכוח). (אפילו
התוצאות.

 את הוא גם תופס שוסטק אליעזר
 כבר הוא הנשיאות. שולחן ליד מקומו
הזאת. בשעה עייף נראה

 אברהם השר (ליכוד): 21:25
 למישעי, ומסורק מחייך מגיע, שריר
לרדיו. קצר ראיון נותן

 ברחוב במרתף (תחיה): 21:30
 יכולה לא תל־אביב בדרום גאולה
 מול רימעה. למחות שלא כהן גאולה

 ציבעוני אחד טלוויזיה, מכשירי שני
 חת־ צמרת ישבה בשחור־לבן, ואחד

 התוצאות לגמרי. המומה חיה״צומת
 הטלוויזיה, מידגם של הראשונות

 מנדטים, שלושה רק להם שנתנו
 * ציפו, שלהם לשישה־שיבעה בניגוד
 איתן, רפול קשה. אווירה הישרו

 לדלת. פזל וסנדלים, במיכנסי־ג׳ינס
 ולדמן אליעזר הרב ללכת. רצה הוא

 יובל הפרופסור ואילו זקנו, את ליטף
 רטובה. במיטפחת פניו את ניגב נאמן
 .ביסורים בלתי״נסבל, היה החום

 חייך ארץ־ישראל,״ ניקנית ובזיעה
 שנטף שפירא, ראובן המיוזע, דבר כתב

זיעה.
 התוצאות את מנתח יבין חיים כאשר

הקואליצ שהמרכיב אפשרות ומעלה
 מתפרצת וייצמן, יהיה החשוב יוני

 אנחנו, לא .למה המסך: מול כהן גאולה
בגיחוך. בה מביט רפול הואי" רק למה

סינית מניפה ♦
 ו מגש מגיע (ליכוד): 21:30

 ונוגס חוטפים כולם פיתות. עם
 להתמלא. מתחיל התוצאות
 :הקטנים. היישובים מן תוצאות
 24 למשל: המערבית, שבגדה

 אחוזיג] 24 למערך, אחוז 2 לליכוד,
 יגאל של התנחלות אריאל, לתחייה.

 17.4 לליכוד, אחוזים 63 כהן־אורגד:
 33 בגדה: כן גם שומרון, קרני למערך.

 אחד) אחוזים(מצביע 0.8 לליכוד, אחוז
למערך.

 רצים צלמים באולם. קלה מהומה
 על היושבים הפתח. לעבר בטירוף
 בגין קרה. מה לראות קמים הבימה
 בגין זה היה הצער למרבה אבל הגיע!

בגיז. מנחם של בנו זאב, בנימיו הצעיר,


