
 כבר ״מה לים. מעבר ממושכות שהה
מאוד.״ עצוב מאוד עצוב לומר, אפשר

פינחס גם (ליכוד): 00:10
 קואליציה להקמת מתנגד גולדשטיין

 שהוא אסכים ״מכסימום כהנא: עם
 חבר יהיה שלא אבל בממשלה, יתמוך

 זה אבל השוואות, עושה לא אני בה.
 עם קואליציה יקים שהמערך כמו

 מקום כך כמו למיפלגה אין רק״ח.
 שלא כדי מאמץ כל אעשה בישראל.

 דיבורים זאת ובכל לממשלה.״ יצטרף
 מוכן לא הוא לחוד. ומעשים לחוד

 כן כהנא אם ולפרוש הסוף עד ללכת
 ״אני הליכוד: בראשות לממשלה יצורף

בפרישות.״ עוסק לא אני אפרוש, לא
 מעט הבימה על (ליכוד): 00:15

 השותפים בעיקר חירות. אנשי מאוד
קוא בהרכבת עסוקים הליבראלים

 תפסו הללו מנדטים. ובספירת ליציות
 יושבים הם הראשונים, המקומות את

 את ומחליפים בטלוויזיה ומתבוננים
 חנוך של פרצופו לפי הבעות־פניהם

 גם יושב ארנס הלאומי. המשגע סמית
 פניו, על אך המסך, מול בדריכות הוא

 ולא שימחה לא — הבעה שום כרגיל,
עצב.

״ו 0 ח צויוי
 מיש־ מישלחת (ליכוד): 00:20

 כל — קלה בהלה היתה לרגע טרתית.
 תל־אביב מרחב מישטרת צמרת

 בכובעים כולם במדים, כולם הופיעה,
 העיפו הם חמורי־סבר. לראשיהם,

 המהומה תוך אל זריזים מבטים
 ונסו עצמאות שבאולם הכללית
 סיור שיגרתית, ״בדיקה בבהלה.
 גונן, ערי אמר המיפלגות.״ במטות

שלו. התפקיד זה המרחב, דובר
 התוצאות אימות (מערך) 00:25
 הפער כי מודיע סמית חנוך בטלוויזיה.

 באולם נסגר. לליכוד המערך בין
 מגיעה למקום דממת־מוות. העצמאות

 בעלה, עם פרס, של בתו ולדן, צביה
 יושב עדיין יעקובי גד ולדן. רפי הרופא

 את כאן המייצג היחיד הוא במקומו.
העבודה. מיפלגת צמרת

 הטלוויזיה (ליכוד): 00:30
 על מודיעה סמית) הלאומי, (המשגע
 ההודעה למערך. הליכוד בין שיוויון
 מישהו שימחה. שאגות אחריה גורפת
 גורל את יקבעו מחר ״אולי אומר:

."11 בבעיטות הבחירות־
 כמה ומביא כשימחה רץ מישהו

 כדי אץ־רץ הוא שמפניה. בקבוקי
 עוצרים האחרון ברגע אותם. לפתוח
 של הפאשלה תחזור ״שלא בעדו:

 חכו הקודמות. הבחירות מן המערך
בסבלנות.״
לווייצמן. מחכים (יחד): 00:30

 ביריונים בחדרו. מסתגר עדיין הוא
 רימון מישמר. מכל חדרו על שומרים

 דבריו את לומר יירר שווייצמן מנבא
 מחכים. הכל הקרובה. בשעה לעם

 גם כך נעלמו. כבר שלה והיין שבדרון
 יודע ״הוא והצלמים. מהכתבים חלק
 לא דקות עשר בעוד יירד הוא שאם

 צלם מסביר אחד,״ כתב כאן יישאר
 גוטמן, חנוך אחרונות, ידיעות

לבניין. בכניסה לווייצמן שהמתין
 חוזר גור מוטה (מערך): 00:40

 מה לאוזן. מאוזן מחייך פלאזה. ממלון
 משיב: והוא אותו שואלים מחייך, אתה

לחייך.״ צריך קשים ״במצבים
 ארגזי שוב (ליכוד): 00:45
 עוגות גם יש הפעם סנדוויצ׳ים.

 ולועסים נוגסים הכל שוב מתוקות.
 ככל גובר, המזון זרם רב. במרץ

עולה. הליכוד של המנדטים שמיספר
 גם לחגיגה מצטרפים לאט לאט,

 ויותר יותר ממקומות מועמדים
 מקומותיהם לשעה משעה מרוחקים.

זאת. בכל אולי ריאליים. יותר נראים
 ומתרחבים הולכים הם גם החיוכים

 הלאומי שהמשגע ככל לאט, לאט
 ומגיעות המידגם תוצאות את משנה

 האלה בשעות האמיתיות. התוצאות
לאוזניים. מאוד קרובים כבר החיוכים

♦0 1 נונוות 3
 המתקדמת (הרשימה 01:00

 ברחוב במטה הפעילות מוקד לשלום):
 היה לא בתל־אביב נס־ציונה סימטת

 הטלפוו מכשיר אלא הטלוויזיה, מסך
)16 בעמוד (המשך

תמ״י ממפלת אבדחצידא המפד״ל, מהצלחת מלמד הנדהמים:

ולא כך כל שרצה האיש


