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הזה״ו .העולם קלפי

- עודד■ הכרמלית
- 0x0 גס«נא״ r

 מופנית הארץ כל של ההתעניינות היתה שבוע ך*
) f עורר זה מפעל חיפה. של הנרסלית :חדש למפעל 

 אבא של בשמו קשור הוא הכרמל. בעיר רבה התפעלות
 פתיחתו׳ כי לצפות היה אפשר המפא״יי. ראש־העיר חושי,
 ניכר, לפחות או גדול, לשינוי תגרום הבחירות, ערב דווקא

עצמם. הכרמלית נוסעי בין וביחוד מפא״י, לטובת
 לברר ניסתה הזה העולם של חולית־הקלפי קרה? זה האם

 התחנה בפתח 22 מם׳ הינסיונית הקלפי את הציבה זאת,
 שמפאת לה שנסתבר (מאחר בגן־האם ההר, שעל הסופית
 בתוך הקלפי את לקיים אפשרות אין הנסיעה מהירות

 של השני ביום נערך הנסיון הנסיעה). בשעת הקרונות
 1 בשעה באוקטובר, 7ה־ הרביעי, ביום הנרמלית, פעולת

והלאה. אחרי־הצהריים
 לא המפלגה של כוחה למפא״י. מאכזבות היו התוצאות

 (מס׳ בחיפה שנערכה הקודמת הקלפי לעומת זו בקלפי עלה
תל־אביב תערוכת של שבקלפי כמו הכרמל). הדר במרכז ,6

בחיפה מצביע ידיו ישי
 בכרמלית מובהק שינוי ניכר לא כן הצ״כ, אחוז עלה לא

 במידה משפיעים אינם מפעלי־זוהר כי נראה מפא״י. לטובת
הבוחר. על ניכרת

★  ★  ★
ילמפא״ ;ומפייס אחוזים 2

פי ל ק * ״ • ת לי מ ר כ ״  והוטלו פתק־ם, 250 חולקו ה
J מוסבר זה נמוך־יחסית אחוז אחוז. 44 שהם ,110 לקלפי 

 על רק התחנה מן יצאו הנוסעים רוב כי העובדה ידי על
 העירה. שוב ולרדת שממול בכניסה בחזרה להיכנס מנת
בלבד. הנסיעה חווית לצורך נסעו הם

 עקרוניים. נמנעים של ריקים 7 היו הפתקים, 110 מבין
:כלהלן התחלקו הפתקים 103 שאר

 אחוז), 37( קולות 36 - מפא״י - א
 אחוז), 29( קולות 28 - חרות - ח
 אחוז), 9,3( קולות 9 - מפ״ם - מ
 אחוז), 7,2( קולות 7 - פרוגרסיבים - פ
 אחוז), 7,2( קולות 7 - כלליים ציונים - צ
 אחוז), 7,2( קולות 7 - העבודה אחדות - ת
 אחוז), 5,2( קולות 5 - לאומיים דתיים - כ

ת- דתית חזית - גד תי ר  אחוז), 2( קולות2תו
אחוז). 2( 2 - הבונד - דג

 שנסעו התחתית, חיפה אנשי הפעם רבו הנוסעים בין
 השקטה האוכלוסיה אחוז את הקטינו שבדבר, התענוג לצורך

 קיבלו זאת בכל לחרות. קולות הוסיפו אולי ההר, של
 על המעיד דבר אחוזים, משבעה למעלה הפרוגרסיבים

גרמני. ממוצא יושבי־ההר השפעת
 עלתה חודש, לפני בהדר־הכרמל הנסיונית הקלפי לעומת

 הצ״כ אחוזים. בתשעה עלתה חרות אחוזים. בשני מפא״י
מענין אך ;הפרוגרסיבים לטובת כוחם, לחצי כמעט ירדו

 כמו האחוז אותו כמעט קיבלו יהד והפרוגרסיבים שהצ״ב
 ביניהם הקולות של השונה שהחלוקה יתכן הקודמת. בפעם
 על האזרחים של הנטיה הבדל על מעידה הפעמים בשתי
בהדר. חבריהם לעומת ההר

 אך צמודים, כמעט נשארו שוב ומפ״ם אחדות־העבודה
מפ׳׳מי. יתרון נראה הפעם
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ך ף• ר ה ד פ חי  הצבעות שתי שוב החוליה ערכה וחזרה ל
J ,תל־ ברכבת הקודמת הקלפי עם השוואה לצורך ברכבת 

 אלה הצבעות שתי חודש. מלפני ),5ד 4 (מם׳ אביב־חיפה
.23 מס׳ בקלפי אוחדו

 ביום בבוקר 8.24 בשעה מתל־אביב יצאה לחיפה הרכבת
 לסיווג ניתן שלא מגוזן קהל והובילה ישירה היתר■ הרביעי,
 אחרי־הצהריים, 15.20ב־ מחיפה יצאה חזרה הרכבת מיוחד.

 הוטלו מהם פתקים, 260 הרכבות בשתי חולקו הכל בסך
 של לבנים פתקים 35 מהם אחוז) 66.5( פתקים 173 לקלפי

 התחלקו הקולות 138 יתר אחוז). 13,5( עקרוניים נמנעים
:כדלהלן הרשימות בין
 אחוז), 43( קולות 60 - מפא״י - א
 אחוז), 15,2( קולות 21 - חרות - ח
 אחוז), 10,2( קולות 14 - פרוגרסיבים - פ
 אחוז), 8,7( קולות 12 - כלליים ציונים - צ
 אחוז), 5,8( קולות 8 - העבודה אחדות - ת
 אחוז), 5( קולות 7 - מפ״ם - מ
 אחוז), 2,2( קולות 3 - לאומיים דתיים - ב

 אחוז), 2,2( קולות 3 - תורתיים דתיים - גד
 אחוז), 2,2( קולות 3 - מק״י - ק

 אחוז), 1,5( קולות 2 - תימנים - לש
 אחוז), 0,7(קול 1 - הבונד - רנ
קול 1 - הספרדי הלאומי האיחוד - סר

)0,7 ,( חוז א
ה - רא מ ד ח קי תו פי ), 0,7( קול 1 - ו חוז  א
ש ח - ט כו שי ה לי ש ). 0,7( קול 1 - ה חוז א

 בפעם מאשר יותר אחוזים בכמה הפעם זכתה מפא״י
 אחדות־העבודה אחוזים. בכמה ירדה חרות ואילו הקודמת,

 ניכרת, במידה כאן גם עלו הפרוגרסיבים במקצת. ירדה
 לתת ארצית נטיה על אולי המעיד דבר — הצ״ב על עלו

 מאשר פגומה פחות הנראית יותר, קטנה ברשימה אימון
אחרות. מפלגות

 הרשימות עלית היא זו קלפי של העיקרית התוצאה
 מהן אחת שרק אף אחוזים׳ 5 כמעט יחד שקיבלו הקטנות,

 הוא ביניהן הפיצול כי מוכיח הדבר החסימה. אחוז את עברה
 חשבון על הם שלהן הקולות שניה: מסקנה בעוכריהן.

חרות.
הפתקים. על שנרשמו מעניינות, הערות כמה היו הפעם גם

הכרמלית בנתח מצביע

חיפוז ברכבת עובות הקלפי
 ולהקים המפלגות כל את לפרק הזמן הגיע ״כבר אחת:
 מפלגה של דיקטטורה אזי — לא ואם חזקות, מפלגות שתי

 שלנו. המחלה זוהי המפלגות של הגדול המספר כי אחת,
״בלתי־מפלגתי אני  אולי, המוכיח, דבר — א׳ הצביע האיש !
 שיטת־הבחירות לשינוי מפא״י של הנוכחית התעמולה כי

פאשיסטיות. לנטיות הדרך את לפלס ביודעין שלא יכולה
 והוסיף גד שהצביע חרדי, יהודי מצא שונה פתרון

 ישראל, תורת פי על ישראל׳ לעם ״ארץ־ישראל הערה:
ישראל.״ אלוקי פי על

 חץ עם לבן, פתק שזרק צעיר לעשות מכולם הגדיל אך
 גב על שנרשמה להערה החוליה תשומת־לב את שהסב
 אני מאחת חוץ / השטן, יצורי הן המפלגות ״כל : הפתק
 / הפשע. סיבת הן / הרשע, מקור הן / כולן. את שונא

 מי לציין שכח הקטן האיש הקטן.״ האיש החתום: יעל
עליו. שנואה שאינה היחידה המפלגה
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28:34 חרות - מפא״י

,24 מס׳ השבוע, של השלישית הנפיונית קלפי
I | נוסעת. שאינה תל־אביב, של בתחתית במחתרת: הוצבה 

 1.15 השעה המושבות. לכיכר שמתחת המנהרה המקום:
באוקטובר. 8ד,־ החמשי, ביום אחרי־הצהריים

 מאד, מגוון קהל במנהרה עובר שבה מפני נבחרה השעה
 עירוני קהל זה היה להפסקת־הצהריים. העבודה מן היוצא
והשכונות. העיר דרום בני לצד קלה נטיה עם רגיל,

 לקלפי הוטלו מתוכם פתקים, 250 במקום חולקו הכל בסך
 הקהל רוב זה: נמוך לאחוז הסיבה אחוז). 45.5( ,114

בהפסקת־הצהריים. ארוחה לאכול כדי מאד, מיהר
 ריק, פתק לקלפי לזרוק כדי להיעצר טרחו איש ששה
 הנותרים הקולות 108 עקרונית. הימנעות של טובה הפגנה

:כלהלן התחלקו
 אחוז), 34( קולות 37 - מפא״י - א
 אחוז), 28( קולות 30 - חרות - ח
 אחוז), 9,3( קולות 10 - מפ״ם - מ
 אחוז), 7,4( קולות 8 - אחדות־העכודה - ת
 1 אחוז), 5,5( קולות 6 - הכלליים הציונים - צ
 I אחוז), 2,8( קולות 3 - לאומיים דתיים - ב
 אחוז), 2,8( קולות 3 - פרוגרסיבים - פ
 אחוז), 2,8( קולות 3 - מק״י - ק

 אחוז), 1,8( קולות 2 - תורתיים דתיים - גד
קולות 2 - לאומית ספרדית מפלגה - סש

אחוז), 1,8(
קול 1 - צפון־אפריקה יוצאי ליכוד - ים

אחוז), 0,9(
 אחוז), 0,9( קול 1 - תימנים - לש
 אחוז), 0,9( קול 1 - הנאצים נפגעי - לד

ה לי ע - אחוז). 0,9( קול 1 - חדשה רי
 על הערה לרשום הממהרים מן איש טרח לא זו בקלפי

 של ברורה תמונה ההצבעה נותנת זה בלי גם אולם הפתק,
 בכל כמו למפא״י, שוב קרובה חרות העיר. בדרום המצב
 מגיעים אינם הצ״כ ואילו כה, עד בתל־אביב הקלפיות שאר

 חלשים הפרוגרסיבים גם חרות. של הקולות לרבע אפילו
לשכונות. הקירבה בגלל אולי הפעם,

 אחדות־ לפני צעד חצי מפ״ם צועדת זו בקלפי שגם מעניין
קולות. שני בהפרש העבודה,

אחו מחמשה למעלה ביחד שוב קיבלו החדשות הרשימות
 את אחת רשימה רק עברה הקולות פיצול בגלל אך זים,

 אוהדים מצאו רשימות חמש לפחות כי מעניין אחוז־החסימה.
 החדשות הרשימות מן ניכר חלק כי המעיד דבר זו, בקלפי
 אחוז־ את יעברו מהן מעטות רק כי אף קולות, ימשכו

החסימה.


