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114 נ ש ותדודח

לטלפון מחכה ובורג מרכבה בחישוב׳ עוסק אבוחציוא

השלישיה של מאולץ חיוו הסיקור: תחילת אחו׳ ששת

 חינניות נערות (מערך): 20:00
 העצמאות לאולם הבאים את מקבלות
ס שבמלון א ל א  בפרחים בתל־אביב פ
 לאולם הכניסה שלפני הרחבה אדומים.
 רמקולים וידיאו־ענק, 'מסך מוארת.
ושוט אנשי־ביטחון עשרות ענקיים,

 הבחירות מטה אנשי האולם בתוך רים.
 מתחילה התיקשורת המערך. של

להגיע.
 . הליכוד מטה (ליכוד): 20:30

 מאדם. ריק עדיין במצודת־זאב
 טוב. מקום לתפוס מתחילים עיתונאים

 חליפה לבוש מגיע, אולמרט אהוד
 כיוון, לכל בוחן צ!בט מעיף הוא חומה,
 ומיספר אמצעי״התיקשורת רק כלום,

 את מוריד הוא נמוכה. מדרגה עסקנים
 מה כיסא. על אותו ותולה המיקטורן

 שולחן טוב. מקום שיהיה שבטוח,
 עם מסודר, ריק, עדיין הנשיאות

פרחים.
ל בניין (המפד־ל): 20:30 ט ס ק  ה

 אמורה שבו באולם־הישיבות, שומם,
 בזמן המשוסעת המיפלגה צמרת לשבת

 רק מצויים הטלוויזיוני, השידור
 משועמם מזוקן עסקן ריקים. כיסאות
 ״הגדולים מסביר: לבניין מחוץ שעומד

 הכל בינתיים ."10 לשעה סמוך יבואו
 ירון בראשות גלי־צה״ל וצוות שומם.
ל צוות לצד מתארגן דקל,  ישראל קו

 חובש־ הפרלמנטרי הכתב בראשות
זיסוביץ. חיים הכיפה,

 רובינשטיין אמנון (שינוי): 20:30
 מישהו התוצאות. את יודע כבר

 יושב הוא אותן. לו הדליף מהטלוויזיה
 שיר ברחוב בדירה המטה, מחדרי באחד

 הצעירים, הפעילים ומסביבו בתל־אביב
 רובינשטיין ומחייכים. רעננים כולם
 הוא עניבה. ללא לבנה חולצה לובש
 התוצאות את פיסת־נייר על רשם

 בחלקן. כמופרכות התגלו שאחר־כך
 ,37 — הליכוד מנדטים, 50 — המערך

 תחיה־צומת, מנדטים, שלושה — שינוי
פלוס. שלושה רק והמפר״ל חמישה —

 בפעם מסיים שרובינשטיין אחרי
 תוצאות את למנות המי־יודע־כמה

 ,2 מס׳ לחדרו. פונה הוא ההדלפה,
 מרחק מהבית, בא וירשובסקי, מרדכי

 לקראת להתרענן ״הלכתי דקת־הליכה,
לרובינ וממהר אומר, הוא הלילה,״

 על נוסף מידע לקבל כדי שטיין
מהטלוויזיה. ההדלפה
 ידיעות תחקירן במטה, אורח

 גילת, (״מוטה״) מרדכי אחרונות,
 עם האפשריות התוצאות את מנתח

לא מקום פורז, אברהם המישפטן
 לדעת גם ברשימה, ,ריאל

.8 מס׳ מקום האופטימיסטים,

♦נחווותינות
 מאוד. שקט (תמ״י): 20:30

 המוני התכנסו הקודמות בבחירות
 בניין של המסד בקומת תמ״י פעילי

 בתל־אביב. ריב״ל ברחוב המישרדים
 המישרדים בחדרי הסתפקו הם הפעם
 בחדר בבניין. הראשונה בקומה שלהם

 שרזה אוזן, אהרון היוצא השר ישב אחד
 שבאו ותומכים פעילים מסביבו מאוד.

 האפשרויות. את מנתחים הם מחדל.
 אבו־חצירא, אהרון מסתגר השני בחדר

 אליו. הכניסה את מונעת ומזכירתו
 למים שקפץ שאול, אילן הדובר,
 חודש לפני הפוליטיקה של הקרים

 לא ״הסקרים אומר: בלבד, וחצי
 שונא העם המציאות. את משקפים

 בשל לא עזץין הוא אבל מערך,
 ברקע, מעמדית.״ לתנועה להצביע

 שרעבי, בועז הזמר של שיר כצפוי,
 המרכזיים הפעילים בסדר. הכל אצלי

 ״הם במקום. נמצאים לא האחרים
 מסביר האיזוריים,״ במטות נמצאים

 בן־שושן, (״רפא״) רפאל תמ״י, מזכיר
 לשנת־חופש שיצא געש, מקיבוץ

 בפעילות להתרכז כדי מהקיבוץ
בתמ״י,

 הליכוד צעירי (ליכוד): 20:50
 בהכנת עסוקים עדיין הנמרצים
 כחול הברים את מדביקים הם האירוע.

 כמה הטלוויזיה. צילומי בשביל לבן
 שלט בקושי סוחבים אחרים צעירים

צהובים, פרחים כולו עשוי גדול


