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ם קלפ< ל עו ה הזה ,

 הצפון - ת׳יא
הדרום נ\ד

פי ך*> ל ת ק י נ ו סי  הזה העולם של הנ
 שונים מקומות בשני השבוע הוצבה f ן

 תל־אביב. של ההומים במרכזים מזה, זה
הרא הנסיונית הקלפי שעוררה הרב ההד

 מוג־ בכיכר לכן קודם שבוע שהוצבה שונה׳
 רבים הקהל. בהצבעת התבטא בתל־אביב, רבי

 לעוברים שחולק הכרוז את שקיבלו מהם,
 היו לא הקלפי, הצבת במקומות ושבים
 ידעו הם תומו. עד אותו לקרוא צריכים

 אות את לרשום מיהרו המדובר, במה מיד
 תוך אל אותה שילשלו בחרו, בה המפלגה
 להסביר התנדבו אף מאלה אחדים הקלפי.
 במקום להם סיפרו המדובר, במה לאחרים

ותוצאותיה. הראשונה הנסיונית הקלפי על
 הקלפי הוצבה מוקדמת הודעה כל ללא

 בתחנה האחרון החמישי ביום הנסיונית
 חמש השעות בין העיר, בדרום המרכזית

 תל־ בצפון דיזנגוף ובכיכר בערב, לשש
 רבע עד לשבע רבע השעות בין אביב,
 שהצביעו המצביעים מאות בלילה. לתשע
 קהל של חתך הפעם גם היוד הקלפיות בשתי
 הבדלי אולם הצבור• שכבות מכל מגוון

 בהרכב הבדלים בהכרח יצרו והשעות המקום
המצ קהל אם וקלפי. קלפי בכל המצביעים

 רובו מורכב היה המרכזית בתחנה ביעים
לח שמיהרו ואנשי־עבודה מפועלים ככולו

 נמנו דיזנגוף ככר מצביעי הרי לבתים, זור
 שלו הערב לבילוי היוצא הקהל על בעיקר

 דיזג־ רחוב של ובתי־הקפה בבתי־ד,קולנוע
 של האריססוקראטי הקהל ברובו זהו גוף.
 ביותר. המסודר הישוב תל־אביב, צפון
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 הרציף ליד הועמדה המרכזית, בתחנה | |

האנ תורי -4 מקו דן מכוניות עומדות בו
 כמעט התמזגו לאוטובוסים הממתינים שים
 היה לקלפי. יותר הקטנים התורים עם

זה. במקום ההצבעה בארגון ניכר קושי
כו נמצאו הקלפי ליד שעברו האנשים רוב

 מהירה. הליכה או מרוצה של במצב לם
 לאוטובוסים. ומיהרו מאוטובוסים נפלטו הס

 תשומת־ את להסב היה קשה זה במצב
הכרו מקבלי של רובם רוב הקלפי. אל לבם
לרוץ. והמשיכו בכיסם אותם טמנו זים

מקרב המצביעים אחוז היה כך משום

רק יותר. קטן זה במקום הכרוזים מקבלי
הכרוז, מקבלי ממספר כרבע שהם ,259
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שלו. הבחירה פתקי את זוג ממלא הקלפי מאחורי ומימין, הצבעה. פתק משלשל דתי נראה

צפון
בכי הוצבה 3 מספר נסיונית לפי

 שהאנשים העובדה עצם דיזנגוף. כר ן
 טיול למטרות בעיקר זד״ במקום עוברים י

 העלתה סביבם, להתבונן נוחה ודעתם ובילוי
 ניכרת. בצורה זו בקלפי המצביעים אחוז את

 בהן השעתיים, במשך הצביעו זו בקלפי
הכרו ממקבלי 43% שהם איש, 430 הוצבה,

 חולית־ אישי ותקלו בה אחרת תופעה זים•
— זה במקום הקלפי ליד שעמדו המחקר

 ביקשו עשרות, כמה אנשים, של רב מספר
קיפ אחד, כרוז עוד לקבל שהצביעו לאחר

 למזכרת אותו לשמור כדי לכיסם אותו לו
שותפים. היו לו מהמבצע

הקו בספירת והוחל זו קלפי כשנפתחה
 חל המקום שינוי עקב כי התברר לות,

 מהמפלגות. כמה של בדירוגן שינוי
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מבני־ברק דתי בוחר נראה מימין הגילים.

 היו הנסיונית הקלפי
 כל בני הצבור, שכבות
לקלפי משלשל כשהוא

 חניך נראה משמאל, שלו. ההצבעה פתק את המרכזית בתחנה
 הזה העולם של הנסיונית בקלפי מצביע צה״ל, של קצינים קורם
דיזננוף. בכיכר המקום, על מראש להודיע מבלי הפעם, הוצבה אשר
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 הנסיוניות, הקלפיות שתי של התוצאות
 הקלפי תוצאות עם יחד השבוע, שהוצבו

 בבירור להצביע החלו שעבר, השבוע של
שתוצ למרות כי זה. מבצע של ערכו על

 על מדעי מחקר אינן הנסיונית הקלפי אות
 את כמובן מבטאות הן ואין הבוחר, דעת

 רשימה, כל שתקבל המדויק האחוזים מספר
 תהליכים על מצביעות שהן ספק אין

להצ היום כבר יכולות התוצאות וכיוזנים.
סכ ולאיזו עליה, סיכויי מפלגה לאיזו ביע
 שקיבלה הקולות אחוזי לעומת ירידה׳ נת

השלישית. לכנסת בבחירות
★ ★ ★

מעמד מור מעמד
זו השבוע, של הקלפיות ***תי

W דיזג־ שבכיכר וזו המרכזית שבתחנה 
 שני בין הרב ההבדל את גם משקפות גוף,
מיו היתה הצפון של הקלפי אוכלוסיה. סוגי
 הישוב של לבו לב בני־הצפון, אל עדת

שיק המרכזית שבתחנה זו והמסודר. הותיק
העו הארץ, אוכלוסית של אופייני חתך פה

העל לשכבה פרם זה, חיוני בצומת ברת
 שאינם פרטיות, מכוניות בעלי של יונה

לאוטובוסים. זקוקים
 אלה מקומות שני בין המהותי ההבדל

 ומאלפות. מעגינות השוואות כמה יאפשר
 של המבוסם הישוב בקרב כי מוכיח הוא

 מפא״י של מעמדה יותר איתן תל־אביב צפון
 פוחתים. החרות תנועת של אחוזיה ואילו

 4.4ל־ זכתה למשל, החדש המשטר קבוצת
 בתחנה 0.3 לעומת דיזנגוף ברחוב אחוזים

 זו קבוצה כי המוכיח פרט — המרכזית
 הקטנה אך החשובה בשכבה ענין מעוררת

 אך במדינה, ביותר המסודר המעמד בני של
 של מצבה ההמונים. בקרב שרשים לה אין

 זכתה היא הפוך. כמעט השמית הפעולה
שבצפון. מזה כפול לאחוז המרכזית בתחנה
 שתי מתוצאות ללמדו שאפשר אחר לקח

מסו מפלגה בוחרי מסירות — אלה קלפיות
הכל הציונים וגם מפא״י, גם למפלגתם. ימת
 מחוסר סבלו יותר פחותה, במידה ליים

בהצ עמם להזדהות בוחריהם של הנכונות
 אחו־ את ודת שע דבר הנסיונית, בקלפי בעה
ה עצם אולם האמיתי. כוחם לעומת זיהם

הז כל לנצל מוכנים חרות שחסידי עובדה
 — במפלגתם תמיכתם את להביע כדי דמנות

 אינטנסיבי יותר הרבה יחס בזאת ולהפגין
 — המפלגות שאר אוהדי מאשר לתנועתם

 הבחירות. סיכויי להערכת חשוב גורם הוא
 מפלגתו את לשרת המוכן נלהב, חבר כי

מהפסיבי. בבחירות תועלת יותר יביא תמיד,
r -m

 הבחירות. למיבצע התגייסו מפלגה חברי
 לא זה המונים. באסיפות דוגלים ״איננו
 בבתים אסיפות מאות הרבה קיימנו יעיל.

 בכל איש חמשים־ששים בנוכחות פרטיים,
 החברים ברצינות. לדבר אפשר אז פעם.

להש דעה, להביע שאלות, לשאול יכולים
בכפר הביתה, אלי באים הערב הנד״ תכנע.

רציני.״ זה צעירים. חמישים שמריהו,

עדות
ש אי ה ה רי ב ט ב

 הבחירות מערכת של הגדול סימן־השאלה
זה היה טבריה. במשטרת נשאר־בתא־מעצר

בן־הרוש. דויד
 בן־הרוש של שמו הוזכר הראשונה בפעם
 השמית, הפעולה דובר על־ידי זה במקשור

 לשחררו כדי לכנסת לבחרו פומבית שהציע
 אפשרות לו ולתת המעצר, מן זו בצורה
 בדרכים עדתו ודעות דעותיו את להביע

שבן־הרוש מאחר החוקי: המצב חוקיות.

אוטו ישתחרר בפשע, לא בעוון, רק נאשם
לכנסת*. שייבחר ביום מטית

)8 בעמוד (המשך

 רק משתחרר היח בפשע, נאשם אילו *
 לכנסת אד עד לתת כדי מכן, לאחר שבועיים

חסינותו. את לבטל הזדמנות החדשה
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