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 הגגרליג! הוזלבגתך את נזופית ש\זןזליבו לפני

 גנרל את \בש2שי הפתל את לללפי נתשלשל
 את נשאל ננצנר תלרנבנת, השניפ בארבע תננדינת

 אלת בנננזנריב הנזתפרפנזנת השאלנת 20 את עצננך
תנת״. ״הענלב של

 להפליבנ עליך תיבנב. נזשנב שאלה, כל אוזרי
״לא״. אנ ״כן״ בבירנר

 את 01 ובענונר בבנבלה רשנב ״כן״, הנזלטת אב
 ״כן״. תתשנבת ליר הרשננניב תנלנרנת נזעפרי כל
 תנזעפריע כל את בבנבלת רשנע ״לא״, הנזלבנת אב

 תנזלבנת אב :״לא״.(לרנגנזת התשנבת ליר הרשננזיע
 הרא־ בשנרת רשנע תראשננת, לשאלה ״כן״ להשיב

 נלנרנת 15 נז; רשיננת של בבננר נלנרנת 15 שננה
רשינזת של בבננר נלנדנת 15 ת; רשינזת של בבננר

 תרשנב אל ת. רשינזת של בבננר נלנדנת 15 ל;
ננעף. נזעפר שנע נרה ש באנתה

 שאין לננעלנה ננעניינזת שאלה אחדי הגעת אע
 באנתנ נזהצבעה להינזנע רנצה נשהנך רעה, לך

 רילה, בטבלה הנרננה השנרה את תשאיר אל ננשא,
 אעתטעשר לכל נלנרנת 6 שנרה באנתה רשנע אלא

הרשינננת.
 ההערנת את לרא לנזלאכה, ניגש שאתה לפני
נה. בענזנר

 הנלנרנת לטעפר הענפי בעיכנע שתנכה התפלגה
 אע לדענהיך. בינתר הלרנבה ת היא בינתך הגבנה
 הללפי. אל תתהר אל כך, אית שהרבר לך נרתה
הגנרלי. הפתל את שתשלשל לפני פעע ענד עשנב

לדעת: עליו וזאת
 בצורה להם שעזר אחרי — בחידון לקוראיו הזה״ ״העולם מגיש השלישית הפעם זו

והשלישית. השניה לכנסת הבחירות ערב החלטתם את לוודא זו
 והותאם צרפתיים מדענים על־ידי שהומצא ה״אלקטוגראם״, שיטת על מבוסס הבחירון

 עצמך, את לבחון וזאפשלוון את לך לתת מטרתו הארץ. לתנאי הזה העולם צוות על־ידי
 מתוך או ועניניים, הגיוניים שיקולים מתוך מסויימת למפלגה נוטה אתה אמנם אם לזזדא

גרידא. בלתי־רציונלי סנטימנט
 חייב שאתה החלטה זו — להימנע או להצביע בכלל צריך אתה אם לך אומר הוא אין

 שכבר אחרי רק לך לעזור יכול הבחירון והכרתך. מצפונך כמיטב בעצמך, להחליט
להצביע. צריך אתה מי בעד לדעת עתה מבקש והנך — להצביע החלטת

 מגובשות דעות לך שיש מניח הוא דעותיך. להיות צריכות מה לך אומר אינו הבחירון
 לדעותיך ביותר קרובה המפלגות מן איזו לברר רוצה אתה וכי — השונים הנושאים על

 על אלא הבחירות, ערב הכרזותיהן ועל המפלגות מצעי על מסתמך הוא אין שלך.
הרביעית. בכנסת לנציגיהן שתהיה המשוערת ההשפעה ועל בעבר פעולותיהן

 יתר הבחירון את לסבך שלא כדי הרשימות. ריבוי עקב השנה נוצרה מיוחדת בעיה
 למפא״י הנוטים ערביים בוחרים הערביות. הרשימות שש מתוכו הושמטו המידה, על

 אחת בעד או עצמה מפא״י בעד לבחור ירצו אם הבחירון, גמר אחרי להחליט, יצטרכו
 בוחר לגבי הדין הוא בעבר). עמה קשורות שהיו (או עמה הקשורות הערביות המפלגות

 מתה רש לבין עצמה אחדות־העבודה בין הברירה ושבידו לאחדות־העבודה, הנוטה ערבי
הערבית.
 הבחירון, לצרכי העדתיות. הרשימות ריבוי על־ידי נוצרה יותר עוד מסובכת בעיה
 הרשימות כל בין השווים הקודים על מבוסם והבחירון ס׳, האות תחת יחד כולן קובצו

 להחליט תצטרך ס׳, בעד להצביע עליך כי לך מראה הבחירון אם רובן. או העדתיות
 לשחרר במיוחד לך חשוב אם למשל, קולך. את לתת העדתיות הרשימות מן למי בעצמך

 רוחש אתה אם צפון־אפריקה. עולי ליכוד רשימת י״ם, בעד להצביע תצטרך בן־הרוש, דויד את
לכך. בהתאם תצביע הספרדית, הלאומית למפלגה או התימנים, לרשימת יתרה אהדה או אימון

בבחירון. להשתבץ יכלו לא השלישי, והכוח הבונד של זו כגון אחרות, חדשות רשימות
 דמיונית, כנסת של הרכב תמצא ,7 בעמוד המופיעה הטבלה של התחתונה בשורה
 מגבלות כי בה, רוצה שהיית הכנסת של המדוייק ההרכב זה אין החלטתך. על המבוססת
 יאפשר זה הרכב אולם ח״כים. 30 על בסיכום לעלות מפלגה■ לשום מאפשרות אינן הבחירון

 זכתה לו הצירים מספר בין גדול הבדל אין אם אחת. חשובה מבחינה עצמך את לבחון לך
 אדם אלא אדוק, אישימפלגה שאינך משמע המפלגות, שאר של הצירים מספר לבין מפלגתך

 קיבלה, מפלגתו אם עצמאי. באופן השונים בשטחים דעותיו את הקובע פתוח, ראש בעל
באמת. נאמן איש־מפלגה שאתה משמע מהשאר, צירים יותר זאת, לעומת

 משמע צירים, של שווה כמעט מספר זה בהרכב קיבלו מפלגות כמה אם זאת, לעומת
אלה. ממפלגות המורכבת קואליציה בעצם מעדיף שהיית’

 כמה הכן זה, במקרה יותר. גדולה בחברה לויכוח בסים גם לשמש יכול זה בחידון
 - לעצמו טבלה למלא מהנוכחים אחד לכל תן ׳7 בעמוד הטבלה כדוגמת טבלות של טפסים
 מעשרים אחת כל על ויכוח ממילא יתפתח השוואה׳ כדי תוך הטבלות. את כך אחר והשווה

 בבחירות להכרעה העומדות האמיתיות השאלות מה הנוכחים לכל יבהיר והדבר - השאלות
אלד••
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