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צומת. מטה .21.00 •
 ובצלמים. בעיתונאים מלא החמ״ל

 רפול הטלוויזיה. ליד מצטופפים. כולם
לק ויחזור לטלוויזיה נסע הוא איננו,

חצות. ראת
 פעילים כמה יושבים חיצוני בחדר
 אשה בטלוויזיה. שם וצופים עייפים,
 סימלי ועליהם ירוקים, בבגדים לבושה

 הכל שקית־גרעינים. מביאה הסיפלגה,
בעצבנות. מפצחים

 בשידור יבין חיים מתחיל בטלוויזיה
 שיגיד מושך, הוא מה .נו, המיוחד.

הפעילות. אחת רוטנת כבר!״
או לו!" שנרביץ או לעניין .שיגיע

אחרת. מרת
 לחיזוי יבין סוף־סוף מגיע כאשר

 למולדת כי ואומר המנדאטים, מיספרי
 אנחת־דא־ נשמעת מנדאטים, שני יהיו
״לא!״ מפליטה: הפעילות ואחת גה,

 מנדא־ שני לצומת יבין מנבא כאשר
 שימחה של שקט בחדר משתרר טים,

 מנסה הפעילות אחת כי אם כבושה,
להתלונן.

 שחזו כפי הפתעות. אין בצומת גם
הטל־ תחזית קבעה גם כך הסקרים,

ויסקי עוורוה רובינשטיין אמנון מודאג, מפי□ במטה ונרוב ביני

הליכוד. מטה .21.15 •
 שזכו במי להתמלא מתחיל האולם

 אפשרות את המקנה יקר־המציאות בתג
 קרובי־מישפחה בעיקר אלה הכניסה,

הקרובים. ועוזריהם מועמדים של
 סמל לחלוטין. ריקה עדיין הבימה

 פרחים־פרחים, כולו העשוי הליכוד,
לנבול. מתחיל ולבן, כחול בצבעי

מזו לאולם, מגיע ניסים משה השר
שחו בחליפה אמו, מות על מתאבל קן,
 ה־ לדש מוצמדת שסיכת־הליכוד רה

 השורות באחת עומד שלה, מיקטורן
האחוריות.

 ידיים. ולוחץ הוא גם מגיע מגן דויד
 לשלום לפעילים מנופף דקל מיכאל
ומחייך.

המעיד• מטה .21.18 •
האולם לשידור. מתכונן עזרן חנן

ה השניים .אנחנו לרמון: אומר עירה
 בפנים, בטוח אתה שמחייכים. יחידים

בחוץ." בטוח אני
 היה שלנו .הקמפיין תאומים: משה

 הליכוד. של מזה שלוש פי יותר טוב
 רבין של היו ביותר הטובים התשדירים

 התשדיר מגימיקים. עייף הציבור ופרם.
 בני של היה הליכוד של ביותר הטוב
 הגרוע היה שמיר של הנאום בגין.

מכולם.
ה היו מפ׳ם ושל שלנו .הקמפיין
 אמנותית מבחינה ביותר. אפקטיביים

 ביותר, הטוב חד״ש של הקמפיין היה
בעתיד.״ פירות יניב גם הוא

ר״ץ. מטה .21.20 •
לא .אני כהן: רן גדולה. התרגשות

 קר אני עכשיו פסימי. ולא אופטימי
לגמרי."

אופטימית." מאוד .אני אלוני:
 האחד שחציו והצפוף, הקטן בחדר

 גדוש האחר וחציו אולפן־טלוויזיה
 מילחמת־כסאות מתנהלת בעיתונאים,

 לדקה, ולוא שננטש, כסא אכזרית.
במהירות. נתפס

הליכוד. מטה .21.25 •
 הלחץ באולם. עוברים מגשי־עוגות

 מתמלאים, הכיסאות גובר. האנושי
 מירקעי־ אל חליפות מופנים המבטים

שעוני־היד. ואל הטלוויזיה

 תנועת־המר־ מטה .21.30 •
כז״שינוי.

למ דואג .אני לה. דואג לא והוא טים,
אומר. הוא ערך,״

 אומר נינוח, במצב־רוח רובינשטיין,
 .ר״ץ לשינוי. רעה שנה היתה השנה כי

 .קיוויתי אומר. הוא פופולרית,״ מאוד
 הסקרים אבל מנדאטים, ביותר שנזכה

 חושש אני שניים. רק לנו מנבאים
 גדולה מכה נתן האחרון שהפיגוע
 דבר זה מיקרה בכל פיגוע למערך.

 נורא. היה זה הנוכחי בעיתוי אבל איום,
 הוא פיגועים, למנוע רוצה אש״ף כאשר
זאת." לעשות איך יודע

 ורגוע שלו שהוא אומר רובינשטיין
 ביום־הבחירות. לנוח אף הספיק וכי

 בפעם אחרי־הצהריים. שעתיים .ישנתי
חודשיים." במשך הראשונה

נבו מאושרות הטלוויזיה בתחזית
 המנדאטים. לשני בקשר הסקרים אות

גדולה. הפתעה אין בשינוי

הליכוד. מטה .21.30 •
 מוארת מאדם, ריקה עדיין הבימה

 בן־ אליהו ומסודרת. מקושטת היסב,
 עומר לאולם, הוא גם מגיע אלישר
ומביט. מאחור

הליכוד. מטה .21.35 •
 המיקטורן את לובש אחימאיר יעקב
הלי ממטה הראשון לשידור ומתכונן

כוד.
הליכוד. מטה .21.40 •

 יוצר מגיע, נתניהו בנימין(״ביבי״)
 במחיאות־כפיים וזוכה במעבר פקק

מאוזן מחייך הוא ונלהבות. קצובות

 אותם מזכה האישים של ועלייתם
 זה בשלב גובר. המתח במחיאות־כפיים.

במ גם לפה, מפה האולם מלא כבר
עברים.

המעיד• מטה .21.45 •
עכ ״עד זווילי: לניסים רמון חיים

 עכשיו כאן, מחייו אני שרק אמרו שיו
 הוא מה ידע ולא אמר אחד." עוד יש

יותר. צחק לא הוא גם בלילה אומר.
 ביילין יוסי לבדה. מגיעה דיין יעל

 ״אני באשתו: מלווה וייצמן לבדו. נכנס
 ופונה אומר הוא טוב,״ שיהיה בטוח

שפוף. במצב״רוח הנראה קיסר לישראל

המערך. מטה .21.50 •
באו הפזורים הרבים, מהרמקולים

 מלווה המערך, של הג׳ינגל בוקע לם,
במחיאות־כפיים.

ר״ץ. מטה .22.00 •
נז כמו מידגם־הטלוויזיה תוצאות

 של פניה הדחוס. החדר אל רקות
 רן בוכה. כמעט נפולות, אלוני שולמית

המומים. נדהמים, שריר ויוסי כהן
 וצעד לר״ץ גדול צעד ״זהו שריד:

מרכז־שמאל." לגוש קטן
כולו." לגוש נתונה ״דאגתנו אלוני:
 עליזות מעט ורק כבדה, אווירה

 שעוד מודיע יבין כשחיים בה, נמסכת
ר״ץ. למטה השידור יעבור מעט

המערך. מטה .22.00 •
 לשולחן־הנשי־ עולה בורג אברהם

מתחיל וחצי דקה ״בעוד ופותח: אות

מיכנסיו אדו ־1=1אי השמאל אך הצליחה, ץ ר־ מרוצה. אינו רפול

אפש קואליציוניים חישובים לעשות
 רוכן בורג והילל. צור גם כמוהם ריים.
 ארבלי״אלמוזלינו ומחשב. ברעם מעל

 משה דברי למישמע בראשה מהנהנת
ה את ירכיב שהליכוד האומר ניסים,

הבאה. ממשלה
 את לעכל כולם מתחילים אט־אט
מכיסאותיהם. וקמים התוצאות,

 מנדא־ 40־42ל־ ״ציפיתי רמץ: חיים
 מג־ בשני לנו עלה ביריחו הפיגוע טים.

 לחכות צריך למולדת. שעברו ראטים
הלילה." כל

 התוצאות, אלה ״אם בר־זוהר: מיקי
לאו אחדות לממשלת ללכת נצטרך

 לכאלה ציפיתי לה. מתנגד שאני מית
מאוכזב." לא אני לכן תוצאות,
 ״לא דור-ההמשך: יו״ר כהן, משה

אתנ הדרך. אורך לכל אופטימי הייתי
הת אם לאומית. אחדות לממשלת גד

חשי לעשות נצטרך תשתנה לא מונה
 המסרים הצגת שדרך יתכן יסודית. בה
 והפסיכולוגי הנפשי למצב התאימה לא
העם." של

מידגם. שזה חושב ״אני כהן: רענן
 ממשלת תהיה כך יישאר המצב אם

 הדמוקרטיה. להחלשת שתביא אחדות,
 והגדלת שיטת־הבחירות את לשנות יש

אחוז־החסימה.
וייצ־ הבחירות ״לפני תאומים: משה

הי גורל את יקבעו שהערבים אמר מן
 הפיגוע שדווקא ידע לא איש הודים.
 הטרגדיה במחנה־השלום. יחבל ביריחו

המכר בהשפעתו איא הזה האירוע של
הב בשנים המדינה של עתידה על עת

אות."
 לר פשוט. חייל ״אני בן־גל: יאנוש

הגנרלים.״ את תשאל
 שלנו ״נקודת־הזינוק זווילי: ניסים

 לא כנראה אבל חלשה, יותר היתה
 אני עכשיו שנראה כמו מספיק. הצלחנו

 לא אני אחדות. מממשלת מתלהב לא
 אבל המיפלגה, במוסדות יהיה מה יודע
מאבק." יהיה

 אומר זה עגום. ״מאוד הנדל: יהודית
 איך מבינה לא אני ימינה. תזוזה שיש

 ממה ההיפר מצביעים צעירים אנשים
 האנושי השכל להצביע. צריכים שהם
 בוגרי־צבא שדווקא אומר האנושי והלב

 קורה מילחמה. למנוע לרצות צריכים
הפוך." תהליך

ב היא ההקצנה ״מאכזב. צור: יעקב
 כניסה בעד לא אני והימני. הדתי ציבור

תנאי.״ בכל לממשלה
 שטרנספר אותי ״מפחיד דיין: יעל
הד של העלייה מנדאטים. שני קיבלה

 לליכוד לאומית. לדאגה נושא זה תיים
 אם החלטה לקבל צריכים הם בעייה. יש
 אני הימנית. הקופה כל על הולכים הם

אחדות.״ לממשלת הליכה נגד
 ״האירוע (פואד): בן־אליעזר בנימין

כתוצאה הפסדנו מאוד. השפיע ביריחו

הליכוד. מטה .20.35 •
 מיספר מועמדת תעסה־גלזר, מרים

הש בשורה מקום ותופסת מגיעה ,49
 הבימה העיתונאים. מאחורי למטה, ניה

 שולחן עליה ומסודרת. ריקה עדיין
 לפי שמורים. מקומות ולידו נשיאות

 מרדכי אבו־חצירא, אהרון מימין: הסדר
 אליעזר בן־אלישר, אליהו בן־פורת,

 גולדשטיין, פינחס מגן, דויד קולס,
 ארנס, משה שרון, אריאל שריר, אברהם

 לוי, דויד שמיר, יצחק מודעי, יצחק
 ניסים, משה קצב, משה קורפו, חיים

 מילוא, רוני הורוביץ, יגאל פת, גירעון
אולמרט. אהוד דקל, מיכאל

 )35 מעמוד (המשך
 עבר שהוכנה לסוויטה ועולה דן למלון

.352 חדר השלישית, בקומה רו
 עוזי זה, אחר בזה מגיעים, אחריו

 יצחק מיכאלי, דן הפרופסור ברעם,
 ואשתו רמון חיים שחל, משה רבין,

פנינה.

 ישראלים עיתונאים להתמלא. מתחיל
 ההפרדה לחוד. זרים עיתונאים לחוד,

 מורשים לא צלמים מהומות. מעוררת
מיו שטח מוקצה להם לאולם. להיכנס

חד.
הצי המישמרת מזכיר זינגר, אפרים

שו עיתונאים טובה. אווירה במסה
מסתו אלגנטיים פעילים קפה, תים

 יושב רובינשטיין אמנון בחיוך. בבים
מכוס־קפה. ויסקי ושותה קטן בחדר

או ובעניבה, בחליפה עמירב, משה
מנדא־ שני תקבל שיעי כי למישהו מר

מעצמו. מאושר לאוזן,

הליכוד. מטה .21.45 •
 אל ברמקול נקראים המועמדים

 50 מיספר עד ״מועמדים הבימה.
הקריאה לבימה.״ לעלות מתבקשים

 לשמור מבקש אני בטלוויזיה. השידור
ולקוות." השקט על

 מידגם־הטלוויזיה של התוצאות
הנוכ כל על יורד כבד אבל מוקראות.

 שומר וייצמן ראש. מרכין ברעם חים.
מנסים ויעקובי נבון קפואה. הבעה על


