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קאופמן וחיים נסים משה מואץ: בקצב אוכל של כמויות

׳84 נדנדה
 )11 מעמוד (המשך

 למערך, עוברים במילא ״הם שישמע:
מבסוט.״ הוא אז

 הכל תוצאות. אין עוד בטלוויזיה
 משתדלים מתוחים, הבימה על יושבים
 את יראה לא שהעם בכוח, לחייך
המתח.

 את משמיעים (מערך): 22:15
 הוא ״המערך המערך, של הג׳ינגל

 מגיע, אבן אבא היחידה״. התיקווה
 בשולחן לא בהחלט בפינה, יושב

 ד״ר הקודמות, הבחירות גיבור הכבוד.
 פרס את שהכתיר פלג, ישראל

 הקודמות בבחירות לראש־ממשלה
פרופיל. הפעם, מנמיך,

 כי בטלוויזיה, מודיע משעל ניסים
 נערר שם־טוב שוויקטור בעיניו תמוה

 למקום שהגיע שם־טוב, המערך. ממטה
 בידו מצביע לכן קודם ארוכה שעה

 בצחוק. פורץ הקהל ממושמע, כתלמיד
 את משעל, עם ביחד המסקר, רונן יורם

 בצורה צולע המערך, במטה הנעשה
 בגב חוליה עם בעייה לו יש בולטת.

בכאביו. מתפתל והוא
 בשורות יושבת. דולצ׳ין אנט

 העכורה, מיפלגת למכובדי המיועדות
 נמצא בעלה סינית. במניפה מנפנפת

ז׳בוטינסקי. בבית ממש שעה באותה
 ניסים בין נעימה לא תקרית עוד
 גור, כי מעיר מישהו גור. למוטה משעל
 את במיוחד מחשיב אינו מה, משום

אמצעי־התיקשורת.
 העיתונאים אחד (מערך): 22:20

 מיכאל ח״כ כי תשומת־הלב, את מעיר
 אחר עיתונאי בשטח. נראה לא בר־זוהר

 הצביע בטח בר־זוהר כי לו, משיב
 ששם המערך את להעניש כדי ליכוד,

 טוען אחר ריאלי. לא במקום אותו
 כדי מערך הצביע הוא שלהיפך,
 מעסקני אחד מקומו. את להבטיח
 כי מגלה השיחה, את ששומע המערך,
 לארצות־ יום באותו נסע בר־זוהר
 הצביע אם היא הגדולה השאלה הברית.

 נוסף, ח״כ נסיעתו. לפני הצביע לא או
ברעם. עוזי בהעדרו: הבולט

 לאווירה צבע קצת מוסיף אבן אבא
 במטה השוררת המאוד־לא־חגיגית,

 אין האופטימיות למרות המערך.
 מנסה אבן שימחה. של התפרצויות

 תוצאות שיוודעו לפני עניבה ללבוש
 על מתנפלים הצלמים ההצבעה.
 אבן רב. שלל מוצאי כעל התמונה

 את לענוב מצליח ולא מתבלבל
 לנסיונו מניח הוא לבסוף עניבתו.
כיסו. לתוך העניבה את ומכניס הנואש

 קשה. האווירה (תמ״י): 22:30
 ליליאן בארצות־הברית, תמ״י פעילת

 ליום מחו״ל במיוחד שבאה ווין,
 לים מעבר אל מטלפנת הבחירות,
 מנדט העגומה. התוצאה על ומדווחת

 מקומו. על קופא אבו״חצירא אחד.
דוממים. הפעילים

הגששים אינה ♦
 מודיע: יבין חיים (מערך): 22:30

 43 הליכוד מנדטים, 46 המערך
 שנראו הצוהלים הפרצופים מנדטים.

 המערך אנשי של פניהם על קודם
 למרות מנשוא. קשה האכזבה נופלים.
 הנצחון שימחת את להסתיר הניסיון

 הסקר כי משוכנע המערך כי ברור היה
 18ל־ ציפו ריאלי. הוא דיסקין של

הפרש. מנדטים
 יום בצהרי כי מספר מישהו
 התוצאות אם כי פרס אמר הבחירות

 יהיה הוא המערך לטובת 30:50 יהיו
 וכבר מאוד קשה האכזבה שקט.

 לאומית. אחדות ממשלת על מדברים
 עבר כהנא הרב כי מודיע, יבין כשחיים

 של שקט משתרר החסימה, אחוז את
ממש.

 כאשר מצטער איש אין זאת, לעומת
 מנדטים בשני זכה וייצמן כי נודע

בלבד.
 הכבוד, בימת על יושב יעקובי גד
 מוטה את עצוב. בולדוג כלב כמו נראה

נעלם. הוא למצוא. קשה גור
 סוחטות התוצאות (ליכוד): 22:35

 וחיוכים סוערות מחיאות־כפיים במטה
רחבים.

 רודן קרה. שתיה ועליו מגש מגיע
 כול! סנדוויצ׳ים. עם מגש עוד אחריו

לועסים.
ה מתוצאות מבסוט שוסטק,
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