
ם ל עו ה . י פ ל S, 9, iO ,7הזה׳ ק

ם שלי n למפאי״-יוו n n  ran n
v• :

מצביעים אלמוני ואזרח בית עקות ונבח, מבקר צעירה, סמודנטית ערבי, פלאח
 כן לפני שבוע עוד הודיעה העתונות כי
 בוחר בבחירות. תשתתף לא הפעולה כי

 החדש, המשטר רשימת עבור הצביע אחד
 לבחירות. תרוץ לא כי ידוע היה טרם שאז

אחד. קול אף קיבלו לא הקומוניסטים
 שנערכה ,8 מספר קלפי של תוצאותיה

 ביום ימים, שלושה כעבור מקום באותו
כדלקמן: היו הראשון,

ת- תנועת - ח  קולות 86החרו
אחוזים); 38.8(

 26.7( קולות 59 - מפא״י - א
אחוזים);

קו 14 - הכלליים הציונים - צ
אחוזים); 6.3( לות
 הלאומית הדתית המפלגה - ב
אחוזים); 5.8( קולות 13 -

 - ופאג״י ישראל אגודת - ד
אחוזים); 4.9( קולות 11

קו 10 - אחדות-העכודה - ת
אחוזים); 4.5( לות
אחו 4.1( קולות 9 - מפ״ם - מ

זים);
 - הפרוגרסיבית המפלגה - פ

קולות); 4.1( קולות 9
 - הקומוניסטית המפלגה - ק

אחוזים); 2.2( קולות 5
 3 - הלאומי הספרדי האיחוד

אחוזים); 1.3( קולות
ם- פתקים אחוזים). 1.3( 3לכני

★ ★ ★
קנוניה!" אותה ״כולם

קל שתי תוצאות בין קצרה ך*שוואה
! f ב מקום באותו שנערכו אלה, פיות

 כמה על מעידה שונים, בימים ירושלים
דברים. וכמה

 שבאותו בעובדה שינוי חל לא כל, קודם
תנועת־ עבור המצביעים מספר עולה מקום

 מפא״י, עבור המצביעים מספר על חרות
 המצביעים באחוז קלים שינויים חלו כי אם

 המפלגות שאר בדירוג רשימה. כל עבור
 המצביעים אחוז בגלל מספר שינויים חלו

מו קולות למספר שאיפשר עבורם, המועט
 של דירוגה את לשנות יחסי באופן עט

 היתר, לא אולם הכללי. בדירוג המפלגה
 או קפיצה על שהצביעה ניכרת, הפתעה
המפלגות. אחת של בולטת ירידה
 בשתי גם כן הקודמות, בקלפיות כמו

 שרשמו במה מיוחד ענין יש אלה, קלפיות
 עבור להצביע שסירבו אלה הפתקים גבי על
 בבחירות, משתתף ״לא שהיא. מפלגה כל
 כתב הקודמות,״ בפעמים ולא הפעם לא

 כולם להצביע, מי בשביל ״אין ידוע. עתונאי
 רוצה ״לא אחר. מצביע כתב קנוניה,״ אותה

 ואילו נוסף. מצביע בקיצור כתב להצביע!״
 שתי רק פתקו גבי על ציין אחר מצביע
עבודה!״ ״לחם, רבות־המשמעות: מילים

 קטן העקרוניים הסרבנים אחוז בירושלים
 שנתקבל האחוז מן בהרבה קטן יחסית,

אחרות. בקלפיות
★ ★ ★

למפא״י רוב ברכבת:
0V6 הלו־ את. 8ו־ 7 הקלפיות ביטאו 

ח רו ה £  שתי ביטאו הרי ירושלים, במרכז \
 דעתו את ,10ו־ 9 מספר הבאות, הקלפיות

 נקבעו אלה קלפיות שתי ארצי. חתך של
 ירושלים.—תל־אביב בקו שהילכה ברכבת

 ימים שלושה של הפסקה הוקצבה כאן גם
 שתהיה כדי לשניה, אחת בקלפי הצבעה בין

השתיים. בין להשוזת אפשרות
 פתקי־ההצבעה את הכילה 9 מספר קלפי

 ביום שהילכו רכבות, בשתי הנוסעים של
ירושלים.—תל־אביב בקו שעבר החמישי

 היו 9 מספר קלפי של ממצביעיה חצי
 7.55ב־ החמישי ביום שיצאה הרכבת נוסעי

 השני החצי לירושלים. מתל־אביב בבוקר
בכיוזן שיצאה הרכבת מנוסעי מורכב היה

ך ך ך ך  השיע־ להפנת לגורם הפכה הרכבת בקרונות הנסיונית בקלפי ההצבעה 1ך
J 1 . 1 J  gJL עיו־ ויכוחיס תנויד מתעוררים ההצבעה סביב הרכבת. נוסעי אצל מום 

הפתק. את להכניס האדישים את אף ממריצים בקלפי, ההתעניינות מתח את המעלים ניים,

 לפני־ 11.25 בשעה מירושלים, ההפוך
הצהריים.
 של פתקים 350 חולקו הרכבות בשתי

 היה המצביעים ומספר הנסיונית, הקלפי
 בין חולקו הפתקים אחוזים); 46.5( 163

הבא: בסדר השונות הרשימות
 37.1( קולות 61 - מפא״י - א

אחוזים);
 קולות 28 - החרות תנועת - ח

אחוזים); 17.3(
 11( קולות 18 - לבנים פתקים
אחוזים);

 11 - הכלליים הציונים - צ
 אחוזים); 6.7( קולות

הלאומית הדתית המפלגה - ב
אחוזים); 6.1( קולות 10 -

 קולות 9 - אחדות-העבודה - ת
אחוזים); 5.5(

 - ופא״י ישראל אגודת - ד
אחוזים); 5.5( קולות 9

 4.3( קולות 7 - מפ״ם - מ
אחוזים);

 - הפרוגרסיבית המפלגה - פ
אחוזים); 3.1( קולות 5

 - הקומוניסטית המפלגה - ק
אחוזים); 0.6( אחד קול

 קול - הלאומי הספרדי האיחוד
אחוזים). 0.6( אחד
 הפעולה־ לרשימת גם נמסר אחד קול

 אי־ ידוע כבר שהיה למרות שוב השמית,
 היה המצביעים אחד בבחירות. השתתפותה

 רשימת ע׳, רשימה עבור שהצביע ערבי
הקו בין נכלל קולו מפא״י. של מיעוטים

מפא״י. שקיבלה לות
★ ★ ★

גנבים" ״כולם
 את היא אף הכילה 10 מספר •■ולפי

\  רכבות משתי מצביעים של קולותיהם /
 השוואה לצורך ובאה לירושלים, בדרך *
 נערכה היא הקודמת. הקלפי תוצאות עם

האחת הראשון, ביום ימים, שלושה כעבור
ב שיצאה ירושלים תל־אביב רכבת -

 —ירושלים רכבת והשניה, בבוקר, 6.54 שעה
בבוקר. 11.25 בשעה שיצאה תל־אביב,
 אלה, ברכבות שחולקו פתקים 340 מתוך

 המהווים פתקים, 174 הקלפי לתוך הוטלו
 אלה הפתקים. מקבלי מכלל אחוזים 50.9
 זו: קלפי תוצאות היו

 26.4( קולות 46 - מפא״י - א
אחוזים);

 קולות 22 - החרות תנועת - ח
אחוזים); 12.7(

 -16.7( קולות 29 - לכנים פתקים
אחוזים);

הלאומית הדתית המפלגה - כ
אחוזים); 9.7( קולות 17 -

קו 13 - אחדות־העכודה - ת
אחוזים); 7.4( לות
 11 - ופא״י ישראל אגודת - ד

אחוזים); 6.3( קולות
 - הפרוגרסיבית המפלגה - פ

אחוזים); 5.1( קולות 9
 4.5( קולות 8 - מפ״ם - מ

אחוזים);
 7 - הכלליים הציונים - צ

אחוזים); 4( קולות

 - הקומוניסטית המפלגה - ק
אחוזים). 2.8( קולות 5

 החדש, המשטר רשימת קיבלה כן כמו
 תלך שלא ידוע היה כבר יום שבאותו

 אחוזים) 2.3( קולות 4 לכנסת, לבחירות
אחוזים). 1.7(. קולות 3 השמית והפעולה

 שנערכו אלה קלפיות שתי בין השתאה
 מוסיפה ארצי בחתך כי מוכיחה, ברכבת
 השניה המפלגה ואילו בראש, לצעוד מפא״י
 בחתך אחוזיה, שמספר חרות היא בגדלה
מפא״י. אחוזי מספר כמחצית הוא ארצי,
 חברי בעיקר התבלטו הרכבת נוסעי בין
 על־ רשימתם אות ציון על שנוסף מפא״י

שו וסיסמאות כתובות הוסיפו הפתק גבי
ל לנחוץ מצא א׳, שהצביע אחד נות.
 מפא״י אוהד שנה 12 כבר ״אני ציין:

 כמה תגידו השם, ״למען כתב: שני וחבר.״
 זאת בכל החרות!״ מתנועת קיבלתם כסף

 אחר, בוחר אלף. הצביע בהצבעה, השתתף
 רשם הלבנים, הפתקים בין נמנה שקולו

גנבים!״ ״כולם שלו: ההצבעה פתק גב על
★ ★ ★

מפא״י מחצית - חרות
 כ- שוב המתגלה לירושלים, ניגוד ן*
J של וכנקודת־תורפה חרות של מעוז 

להס בבחירות גם שהשתקף (דבר מפא״י
 בבירה), כשלון מפא״י נחלה בהן תדרות,

 עובדות כמה ברכבת הכפולה הקלפי מראה
 הרשימות: סדר ראשית, מכריעות. יסודיות
הסר אחריה חרות, אחריה בראש, מפא״י

 שוב המוכיחה עובדה — העקרוניים בנים
 גוש של הסיכויים גדולים היו כמה עד

 אלה. בוחרים של אמונם את מעורר שהיה
 והמשטר השמית הפעולה קיבלו מזה חוץ

למ 2.3% ביחד אלה קלפיות בשתי החדש
לבחירות. ילכו שלא הודעתם רות

ה על חדש אור שופכות אלה עובדות
המאו החזית של הסיכויים היו מה שאלה:

שהוצ האנטי־מפלגתיות, הקבוצות של חדת
 8 של האומדנה השמית. הפעולה על־ידי עה
מוגזמת. נראית אינה שוב צירים 12 עד

 בשתי מתקרבת חרות השניה: העובדה
 מדוייקת־כמעט למחצית ברכבת הקלפיות

 יחד גם הרשימות שתי מפא״י. קולות של
 ,10 בקלפי מאשר יותר 9 בקלפי חזקות
 והסרבנים הדתיים השפעת בגלל בעיקר
 שהרכבות אף .10 קלפי של הרכבות בשתי

 פחות ארצי חתך אולי מהוות ירושלים בקו
 נערכו בהן חיפה, בקו הרכבות מן מדוייק

 כי נראה הרי הקודם, בשבוע הקלפיות
 לסיכוי מתקרב 10ו־ 9 קלפיות בין הממוצע
הארצי.
 הרכבות שתי של זה ממוצע היה אילו

 היתה ארצית, לתוצאה הופך הירושלמיות
הרבי בכנסת מנדטים 38כ־ מקבלת מפא״י

מנדטים. 19כ־ וחרות עית,
 לקחת יש זה, ממוצע של הנכון לניתוחו

 בתל־אביב יותר חזק הימין אם כי בחשבון
 יותר רב כוח למפא״י הרי ובירושלים,

 השפעת הצבאי. הממשל ובאיזורי בחיפה
 בקלפי החלקית הימנעותם שבגלל הדתיים,

בתוצ כוחם מלוא מורגש טרם הנסיונית
 של הן האחוז את מה במידת תוריד אות,

 לשנות מבלי אך חרות, של והן מפא״י
ביניהן. היחס את

 אחדות־ אחוזי לגבי גם נכון זה דבר
 תוספת־ צפויה לאלה אך ומפ״ם, העבודה

 העובדת, ההתישבות באזורי מכרעת כוח
ירושלים. בקו ברכבות כראוי מיוצגת שאינה
 כל סיכום כי נראה אלה, הסתייגויות עם

 תמונה להראות מתחיל הנסיוניות הקלפיות
ברורה. ארצית

ftBsaa M7 -


