
 אחר־כך ורק המערך, מוזכר חילה
הליכוד.
 בהשוואה שאלות־חימום: כמה עוד
 מצבך דעתך לפי האם שעברה, לשנה
 כפי נותר או הידרדר השתפר, האישי
 מתעניין אתה מידה באיזה וכן: שהיה?

בנובמבר? שייערכו לכנסת, בבחירות
 זו השאלות, לשאלת מגיעים ואז

שהרי זו המיפלגות, כל את המטרידה
 אל הליכוד את והן המערך את הן צה

הטלפון:
 נערכות לכנסת הבחירות היו ״אילו

 מצביע היית רשימה איזו עבור היום,
היום?״

את תקריא ״אל לסוקר: קטנה הוראה

 כי נדמה ורק צף, אינו עדיין הוא אולי
 את שכח שאולי שיכחה, מחמת כזה הוא
עליו. החביבה המיפלגה שם

 מודיע ושוב מתעקש והנשאל והיה
 האהודה מיפלגה אין כי החליט, לא כי

 אילו ״בין נשאל: הוא במיוחד, עליו
 ו״מי מתלבט?״ אתה מיפלגות שתי
המ בעיות את יותר טוב לפתור יכול

הליכוד?" או המערך רינה?
 מתוחכמת ,15 מיספר שאלה ועכשיו

 של עמדות לך אקריא ״אני במיוחד:
 מבקש והייתי דימיוניות, מיפלגות שתי
 זהה השאר שכל בהנחה לי, להגיד ממך

 היית מיפלגה לאיזו המיפלגות, בשתי
להצביע: יותר נוטה

 נפלאות תיאור הסוקרים. את מכוונת
 וזך. צלול ברור, בקול מוקרא הליכוד
 מבליעה היא למערך, מגיעה כשהיא
בול נימת־בוז לקולה משרבבת מילים,

טת.
מדעי. סקר

א^  ללחוץ ל
נשים על ^

 מי ״את מעניינת. 17 שאלה ם ך
 בראשה המציעה מיפלגה תעדיף:

 או: ומנוסה. יציב אמין, נחרץ, מנהיג
 של רעננה נבחרת המציעה מיפלגה
שנכנסו ומוכשרים, צעירים מנהיגים
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ללישכת־המס הטוטם
בחורש ש״ח 1000

בכו לבד, להחליט לו תן האפשרויות.
עצמו.״ חות 

פ־ימ של בשמה המרואיין נקב אם
 אתה כמה ״עד נשאל: הוא כלשהי, לגה

בבחירות כך תצביע שאמנם בטוח
ממש?״
נש החליט, לא עדיין כי אמר אם
בעדי הליכוד. של משושיו כל לפים
הסו מתבקש אינסופית, בחביבות נות,

 נוטה, אתה מיפלגה ״ולאיזו לשאול: קר
או לדחוף לעודדו, צריך וכאן אדוני?״

האפשרויות. מהן לו לומר מעט, תו

 הסדרים על דגש השמה ״מיפלגה
 יהודים בין החיכוך להפחתת מעשיים
 מחנות־הפליטים, שיקום כגון לערבים,

 לצימצום השטחים, של כלכלי פיתוח
 ומינהל בישראל הערבית התעסוקה

לתושבים." עצמי
 תהליך על רגש ״שמה והאחרת:

 ירדן עם ישיר משא־ומתן של מדיני
 על אש״ף חברי שאינם ופלשתינאים

 קמפ־ על־פי האוטונומיה ליישום הסכם
דייוויר.״
ובקולה השאלה, את מקריאה מירית

 עצמם את שהוכיחו אחרי לפוליטיקה
הפרטי.״ ובשוק ציבוריות במישרות

 הסברה, לצורכי שנועדה השאלה,
 של הלכי־הנפש את לגלות מבקשת

 הם כי הרוב ישיבו אם המרואיינים.
 הליכוד יבליט נחרץ, מנהיג מעדיפים

 והמים־ בתעמולת־הבחירות, שמיר את
 איש של כמיפלגה תוצג כולה לגה

אמיתי. מנהיג אחד,
 הנשאלים רוב כי הסקר יגלה אם

 הדגש, יושם רעננה, נבחרת מעדיפים
המועמדים על הבחירות, בתעמולת

"״ך■
*! יזנד ״ 1 ג>53ד וז *!

1 פתיחת הבחירו^ מערבת
מיו 1 מ■** מי

*#*ן*; 9** **מקי-ימ

זאב״ ב״מצודת ליבוביץ שרה
ולחץ במתח הכל

שעות 12
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הצעירים
 וזה חולים. הליכוד עירי *ץ

 אז־ דלקת המחלה: של שמה <1
 נורת- פרופסור קינאמנית. לת־יד

שאיב הראשון היה פרקינסון קות׳
והגדירה. המחלה את חן

 בחדירתו הדלקת של ראשיתה
 הן העיקריות שתכונותיו אדם, של

כלש מוסד אל וקינאה, אזלת-יד
 ניצוץ כל עוד נותר כשלא סופה: הו.
 מוסד. באותו אינטליגנציה של

ארו שנים להימשך עשוי זה מצב
מוחלטת. להתפוררות עד כות,

 צעירי- למחלה. שלבים שלושה
 זהו השני. בשלב שרויים הליכוד

מו קבועה, שביעות-רצון של מצב
רבה. חלטת,

 זה ״בשלב פרקינסון: הגדירו כך
העצ שביעות-הרצון דרגת מגיעה

האח אין שוב שבה לנקודה מית
 אוכל בין להבחין יודעים ראים

 שב- שביעות־רצון זוהי לזוהמה.
מוחלטת." זחיחות-דעת

 של במחיצתם ביליתי שעות גג
מתנד של במסווה האלה הצעירים

 הצעירים במסה עבדתי בבוקר בת.
 מסודרת, דירת-ענק, בתל-אביב.

דו שכולם בצעירים מלאה נקיה,
 של חדש זן מין לאלה. אלה מים

 לחגו־ ,בקפידה לבושים ישראלים:
 עסוקים והם איתוריות, רותיהם

 ויוצאים לדידה נכנסים הזמן. כל
משוח אינסופית, בחריצות ממנה

 ישיבות עורכים בטלפון, חים
 חשיבות של ארשת העת וכל רבות,

פניהם. על שביעות־רצון ושל
האח סמסונוב, גיל כולם בראש

הי לבוש נאה, גבוה, למטה. ראי
 מטיל בטלפון, נצחי משוחח טב,

הממ מזכירותיו, שלוש על אימה
 בחיוך מבוקשו כל את למלא הרות

מתרפס.
לי המטה נסע אחרי-הצהריים

 היו מרידוד ודן פת גידעון הוד.
 בית״המ־ בבריכת לנאום אמורים

להזכיר שרצה גיל, המקומי. לון

לנסי קרא קיים, הוא גם כי לכולם
 לא מתנדבים מיוחד״. ״מיבצע עה

 הזה, המיוחד למיבצע לו, נמצאו
ה טזכירותיו את איתו לקח לכן

צייתניות.
 בליכו־ נוסעים למיבצע״מיוחד

 מס־ שתי יש הליכודית בתוך דית.
 מחוץ נסיעה כל כלומר: בירניות.
 מיבצע-מיוחד. נקראת למישדד
 בסמי המקושטת במכונית נוסעים

 ״לי- נקראת זו מכונית לי-הליבוד.
אלא אינו מסבירניות כודית".

מני שעליהם קטנים, שולחנות״עץ
 דבר לכל כך, טפסי-הסברה. חים

ברורים. וכללים מסודר שם יש
ואו הקדמי במושב מתרווח גיל

 הליכודית את להפוך שהחליט מר
 הארץ, כל לצעירי ניסע נייד. למטה

מתלהב. הוא ישוב, לכל נגיע
 בראשיהם. מהנהנים עושי-דברו

״נכ התלהבותו. גלי על נישא גיל
 הוא ומזגן," פלא־פון־ למכונית ניס

ההכ סימניו הם אלה שהרי אומר,
מעצ המרוצה המצליחן של רחיים

מו.

הלאה: נסחף מנושאי־כליו אחד
 בתוך לך נסדר שולחן־עבודה גם

אומר. הוא האוטו,
 כזו, התרגשות של במצב כך,
ליהוד. הליכודית מגיעה

 שאינה מנומנמת, קטנה, עיירה
הני רעיונותיו עם פעולה משתפת
 סניף־המיפלגה גיל. של הוליים
 הי־ לאחרונה עד במראות. מקושט

 מנהיג״הליכוד מספרה. שם תה
להציב טעם אין כי מבהיר המקומי

כמטה סמסונוב(מטלסן) גיל
ישראלים של חרש זן

 העיירה. בכיכר חמסבירנית את
יבוא. לא איש ממילא
 מציע ישיבה,״ נערוך כך, ״אם

 צעירי-הלי- את מושיב ומיד גיל,
 אנשים ארבעה המקומיים, כוד

 על באוזניהם ונואם ספקניים,
 בידיו ממש הנמצא המדינה, עתיד

 הוא ישיבות," שונא ״אני ובידיהם.
 שהבעת-פניו אלא ושוב. שוב אומר

 נהנה הוא כי ומעידה בו, בוגדת
 הוא טוב,״ במצב ״אנחנו רגע. מכל

 וכמיס- פעם, עשרים לפחות אומר
הדדית". ״הפריה הזה פר

 לבית״המלון נוסעים אחר־כך
 של כינוס נערך בבריכה אוויה.

עס 70 המקומיים. עסקני-הליכוד
 מיץ שותים עוגות, זוללים קנים

 ומרי- פת של לנאומיהם וממתינים
דור.

 לא ״ממילא מגיע. לא מרידוד
נאו את לשמוע כדי נשאר הייתי

באוזנינו. גיל מצהיר מו,״
 המסבירנית את מציבים אנחנו

 מקומיות נערות בית-המלון. בפתח
אינו איש הבאים, את רושמות

 שהבאנו. בטפסי-ההסברה מעוניין
 בשביל מיותרים. מדגישים כולם

 המזכירות ממלמלות באנו? מה
 פר- בדלקת חולה גיל, הצייתניות.
בדבר. מבחין אינו קינסונית,

 מסתובב הוא ומלא-מרץ שמח
טו עסקנים, עם משוחח בבריכה,

 מסתודד מיקריות, כתפיים על פח
 ועס- עסקנים עם מצטלם ושם, פה

עוגה. אוכל קניות,
 שבאנו," טוב שבאנו, ״חשוב

 את ומחקה חזרה, בדרך אומר הוא
מאנפף. בקול שרון אריק

החדשים. הצעירים,
 יחסו את בוחנות הבאות השאלות

 לשאר ולשמיר, לפרס המרואיין של
 ולימין: לשמאל המיפלגות, שתי ראשי

 אם יותר? טוב ראש־ממשלה יהיה מי
 קיצוני שמאל מסמלת אחת הסיפרה

 קיצוני, ימין מסמלת שבע והסיפרה
 אחת בין עצמך את מדרג היית היכן

לשבע?
קצ אתנחתה עושים אתם ״ועכשיו

 שאלות ״ושואלים מירית, מכריזה רה,"
 יפחיתו המרואיין, את קצת שירגיעו

 גילך? הוא מה למשל: הלחץ. את ממנו
 על לענות אוהבות שלא נשים יש

 הניחו עליהן. תלחצו אל הזו. השאלה
 גילי כמו: כללית, תשובה להשיב להן
.44ל־ 35 בין נע

 כסף כמה פשוטה. קלה, שאלה ״ועוד
בחודש?״ מוציאים אתם

 המערך האם ^
ן המקשר

פולי שאלות של סידרה שוב ף
 יש אם המישפט: את ״השלם טיות. ו

 להצביע מהסס אני שבגללו דבר
זה...״ ליכוד,

 התקשר האם שאלת־הפחר: ולבסוף
 האחרון? בשבוע מהמערך מישהו אליך
 שתצביע הסיכוי את הגביר זה האם

מערך?
 טפסי־הע־ (על בבקשה? שמך, ומה

 ואם מיספר־הטלפון). רק מצויין בודה
 תוכל האם להשיב: מסרב המרואיין

 למיקרה שמך.הפרטי, את לי למסור
 עצם את לאשר ירצה עלי שהממונה

הזה? הראיון של קיומו
 על נכמרים אינם המרואיין רחמי אם
 מסרב, עדיין והוא האומלל, הסוקר
 האם כזו: שאלה אותו לשאול צריך
 של הראשונה האות את לי למסור תוכל
הפרטי? שמך

 או גמור, עקשן והמרואיין במידה
 עצמו את לחשוף מוכן שאינו אדם סתם
 הזמן זה — בטלפון אלמוני כל לפני

ממנו. להרפות
קו יום שמולאו טופסי־סקרים אגב,

 בין בשעת־ההדרכה מחולקים לכן דם
 דיעו־ מהן לדעת יכולתי כך הנוכחים.

יהו של וגילו הכנסתו הפוליטיות, תיו
.06־963214 ממיספר־הטלפון דה,

 הפעולה שיתוף על רבה ״תודה
האחרו מילות־הנימוסין אלה שלך,״

 הליכוד מודה רבות," לנו ״עזרת נות.
האדיבות. במירב

₪ צפריר ציון צילם:
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