
 חברו. מרידור, רן עם ביחד בא הוא
 לאוויר נזרקת יצא?" לא אבא ״למה

 היה אפשר זה ״את שפות. בחמש שאלה
 לכתב נתן שאבא בראיון לשמוע

 הוא חמש.״ השעה של ביומן גלי־צה״ל
 ״אלו עפעף. מניד ולא בשקט עונה

 אינם העיתונאים וזהו!״ אישיות סיבות
עקשן. — בשלו הוא אך לו, מניחים

 העצמאות אולם (מערך): 21:40
 נראו לא כמעט לכן קודם אם מתמלא,

 הם כעת בשטח, המערך של ח״כים
 ויקטור שריד, יוסי להגיע: מתחילים
 של תחזיתו חיוכים. הרבה שם־טוב,

 דיסקין, רמי המערך, של הסקרים עורך י
 יותר מנדטים 18 למערך כי אומרת
 אווירה •היא האווירה לליכוד. מאשר

 שלא הניסיון ניכר כי אם ניצחון, של
 זמן. טרם החליפות את לתפור

 כלפי בנדיבות אך כמנצחים, מתנהגים
המפסידים.

מת העיתונאים שיגרתי. הכל
 תופסים הח״כים במקומות. מקמים

 והנה הבימה צירי משני מקומותיהם
 תשומת- את המסבה קטנה, שערוריה

 על צורח אמיר ז׳ק ח״כ האנשים. לב
 יוסי ממקומו. להזיזו שניסה סדרן,
 שושנה ידיים, לוחץ חתן, כמו שריד,

 בקצה הנמצאת ארבלי־אלמוזלינו,
 במיפלגה, לשריד המנוגדת המפה

 להנציח ממהרים הצלמים אותו, נושקת
זה. היסטורי רגע

 של הבחירות מטה יושב־ראש גם
 את ומלטף מגיע גור, מוטה המערך,

 בבחירות ארד. נאווה של פניה
 לתפקיד מועמדת ארד היתה הקודמות

 הנוכחיות בבחירות שרת־העבודה.
 סוייר, דיוויד מעמדה. את איבדה

 בבחירות לפרס שייעץ האמריקאי
 מטה־ כאן. נמצא הוא גם הקודמות,
 ניסה העבודה מיפלגת של הבחירות
 בארץ סוייר של נוכחותו את להסתיר

לפרס, הפעם גם יעץ כי העובדה ואת
בהתנדבות. כי אם

שילנסקי. רב (ליכוד): 21:40
 ששמיר שלי ״ההרגשה כרגיל: מחייך,

 למדתי זה את הממשלה. את מרכיב ,
י  דורון שרה הסקרים." מן לא ברחוב, י

 בשימלה לבושה אחריו, מייד מגיעה
 ומתיישבת לכולם מחייכת ולבן, שחור

ה מקלט מול הראשונה, בשורה
טלוויזיה.
אמרו, כך בעשר, מתגבר. המתח

 האולם הטלוויזיה. של תוצאות תהיינה
להתמלא. מתחיל

רייסר, מיכה (ליכוד): 21:55
 מיכאל עם מסתודד ריאלי, מקום

ריאלי. כל־כך לא מקום קליינר,
 פותח גור מוטה (מערך): 22:00

 בראש להודות ובוחר הערב את
 כבר רחל. הנאמנה, למזכירתו וראשונה

 פרס, שימעון בר־לב, חיים כי ידוע עתה
 נמצאים נבון ויצחק רבין יצחק

 הם הניחושים המלונות. באחד בסוויטה
ס במלון בסוויטה נמצאים הם כי א אל  פ

 ומי הניחושים גוברים מכן לאחר עצמו.
 העבודה מיפלגת צמרת את שמכיר
 יכול שלהם הדמיון כי טוען מקרוב

דן. מלון עד רק אותם להוליך
 מסתגרים הארבעה כי היא האמת אך
 הסמוך, במלון פלאזוז. במלון

 חיים הליכוד לפעיל השייך דיפלומט,
 מנהיגי שעה אותה מסתגרים שיף,

 גוברים העצמאות באולם הליכוד. 1
 האומנם אבן. אבא נעלם לאן הניחושים

 ארבעת אל האחרון ברגע צורף
הגדולים?

 כמה מגלה המערך אנשי על מבט
 הפוליטית במפה עתה עד שזוהו אנשים

 להם שזו אנשים אחרות, מיפלגות עם [_
 הקאריירה בתולדות הראשונה הפעם

 חלק לוקחים שהם שלהם הפוליטית ,
 של ימץ מצד המערך. של באירוע
 ראש סגן נראה מעט, מבודד הבימה,
 איש ארצי, יצחק תל-אביב, עיריית

 בולט הבימה של שמאל מצד ל״ע.
 רוד לשעבר, המפד״ל איש בבדידותו

 פרץ ויצחק לין אמנון גם גלאס.
 שני כזרים. המערך במעוז מסתובבים

 זה: במעמד בולטים לשעבר שרים
 הנעזר כרמל, ומשה בנטוב מרדכי
הליכה. במקל

<ומה1ו תוצאה ♦
 מודעי יצחק (ליכוד): 22:00

כדי רם, בקול אומר מישהו מאושר.
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