
הארוך רידהתוצאות שר המציאות גם לבסוף היתה זאת אבר חלילה, וחוזר תיקו
 סגולים בפרחים בגדול, כתוב ובמרכזו

הליכוד. —
 את מנסה נצר אפי (מערך): 21:00
 מתחילים שוב ״הם שלו. האקורדיון

 אחד אומר הזמן,״ לפני לחוג
תופ אמצעי־התיקשורת העיתונאים.

 מטה דובר מקומותיהם. את סים
 צעיר אלגרבלי, שמואל המערך,
האוניבר מספסלי שנשלף אלמוני
 ידע מי אחד. ליום כמלך מרגיש סיטה,

 נוכחותם בולטת מחר. הוא מי -
 אמצעי־התיקשורת של המתוגברת

 לכן קודם שהציגה הטלוויזיה הזרים.
 תשומת־לב את ממקדת תהילה, את

באולם. הנוכחים
ארידור, יורם (ליכוד): 21:00

 הוא מגיע. אביבה, באישתו, מלווה
 מקופלים, שרוולים לבנה, חולצה לבוש
 סביבו מעיף הוא גם מיקטרת. בפיו

בצר. לשבת וממהר תמהים מבטים
רחב, שולחן הגדול האולם בצד

 בחורות ועשרות טלפונים עשרות עליו
 מן התוצאות את המקבלות יפות

 יפות יותר עוד בחורות שתי הקלפיות.
 הלוח גבי על התוצאות את רושמות

 התוצאות המקומות. סדר לפי הגדול
הזאת. בשעה במיוחד מעודדות לא

 מסתובב ריאלי, לא מקום קליינר,
בחתונתו. כחתן באולם

1״ בדי ♦
 בפתח השומרים (יחד): 21.00

 בפנים, יוצאת־דופן. בגסות נוהגים
 הפירמידה בניין של המסד בקומת
 מרחק בתל־אביב, המסגר ברחוב

 והמולה. רעש תמ״י, ממטה דקותיים
 לצד מחו״ל, עיתונאים רבים, -צלמים
 המרכז: סביב נעים מהארץ כתבים

 שמסביבו ריבוע בצורת שולחנות
 הממתינות וצעירות רבים טלפונים
 עזר האיזוריים. מהמטות להודעות

 בקומת מסתגר הוא איננו. ^-וייצמן
 שבנה בבניין יחד, של המישרדים

 בינתיים אונגר. רמי לעסקים שותפו
 המעלית ליד אחרת. דרמה מתרחשת

 הבלן מזעיקים מייד חשוד. חפץ יש
 לבניין הכניסה את מפנים מישטרה,

 לצלם. אפילו לצלמים מאפשרים ולא
 ויוצא בודק יורד, המישטרתי החבלן

בידיו. בגרים שקית עם
 מרים ברשימה, 6 מס׳ מועמדת

 למטה. להיכנס יכולה לא ברנוביץ,
 אותה מזהים לא הגברתנים השומרים

 היא אחר, פעיל התערבות אחרי ורק
נכנסת.

המונים. שיבואו חשבו יחד אנשי
 המכוניות כל את הוציאו הם לכן

 הכניסו הסמוך, שבבניין נוע מסוכנות
 300ו״ גדול טלוויזיה מסך לשם

 שגם נוע, בית היה זו בשעה כיסאות.
לגמרי. ריק וייצמן, לעיסקי קשור הוא

 לשעבר בן־דרור, ימיני יחד פעיל
 העבודה שר אוזן, אחרון של עוזרו

 את אראה ״אני לביתו. פונה והרווחה,
 המיליונר אומר. הוא מהבית,״ התוצאות

 יורר סרוסי, אדוארד ליחד, התורם
 אותו, מזהים צלמים כאשר אך למטה,

 לבוש אחר, תורם במהרה. נעלם הוא
 מסיר פול, ג׳פרי בשם בהירה, בחליפה

 כדי החליפה של העליון החלק את
 הכבד החום על חלקית, להתגבר,

 תאורת בגלל מעט לא באולם, השורר
הטלוויזיה.

 יחסי־הציבור אשת שבדרון, שלי
ל ^  יין לתרום התנדבה שטוק, חברת |

ה. צ ^ |^  הנשיאות לבימת עילה היא מ
!£1|4 השולחן. על הבקבוקים ות0

 דוחף הדתי. שומר, אברהם
'• ד, ?  למטה. שלה היין בקבוקי תי ■

ו ^ ר ז £ ,  מארבעה שלפחות לי י
 מסבירה שותים," לא הם י")

העיתונאים. ליד וממתינה .ן ^
 השידור לקראת עולה המתח

 בשאלה עוסקים כולם הטלוויזיוני.
 על כתב השלישי. הכוח יקבל כמה ־י

 לא ״הוא מהמר. מרגלית, חיים המשמר
 משה אם מנדטים. משני יותר יקבל
 למה שניים קיבל לבד, שרץ דיין,

יותר." יקבל שהוא
 המסך, על מופיע יבין כשחיים

צמרת באולם. דממת־מוות משתררת

כולו כל לוי דויד קרן הליכוד של לכיוון הנדנדה עלחה כאשר
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