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בע״ם. וזזה הסולם :לאור חסוציא

 .עולנופרס״. : לסברקים נזען .156 ד. ת.
 ,26786 סלפון תל־אביב, *, נליקסון רחוב
 .31159 סל. ת-א, בפ״ס, מוחם מטה וסוס

תל־אביב. ובניו, סופל דוד :חחסצה
המודעות. למזנן אזזראית איננה המערכת

 ראשי: כתב
תבור *יי

 המערכת: צלם
אנור יוופב

 הראשי: העורך
*בירי •ורי

 המערכת: ראש
כתו שלום

 משנה: עורך
*ימו רוב

 כיהוג: עורך
גילו ססםים

המערכת: צייר
ועי

המערכת: חברי
 נלזר, ש״ע אלינב, שיטה אלוני, אורי
 ורד, רות' הורוביץ, דויד נלילי, לילי
 ,1םט אביבה יריב, זיוה אבו־חטדי, יוסר
 קינן, לטוס צבר, שמלוז פרי, אבנר

רחביה. סלכה
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מהם אחד וכל ילדים, 7 נולדו פוזדיוק לסטפן ל"* י* ף לן* ך
אחרת. בארץ נולד / י ״■ י ^ *•

 תוכל אמיתיים, אבל מוזרים כמותו, ספורים 300 ועוד זה, ספור
בספר: למצוא

יאומן! לא
אחיאסף. ספרים כהוצאת שהופיע

ל״י. 3.50 המחיר

בארץ. הספרים חנויות בכל להשיג

האח הרביעי ביום בבוקר, ארבע בשעה
ה של השוממים ברחובות השתרכו רון,

 מוות. עד עייפים ונשים, גברים אלפי ערים
ה שמיהרו ועדות־הקלפי, חברי אלה היו

 יממת־ את גמרו עתה זה ולמיטה. ביתה
 יממה — השנה של ביותר הארוכה העבודה
 עם בבוקר, וחצי שש בשעה אותה שהחלו
נס ואשר למלאכתן, ועדות־הקלפי התכנס
 של הסופי הפרוטוקול עריכת אחרי תיימה

ספירת־הקולות.
 הלכו לא העייפים האנשים מן אחדים

 מערכת חברי אלד, היו לישון. שעה אותה
 הם בוועדות־הקלפי. שכיהנו הזה, 07.הס

 אל מיהרו שחור, קנא־, ספל בדרך שתו
נוסף. יום־עבודה עמד לפניהם המערכת.

 אנשים ניגשו בקלפיות, שעות 24 אחרי
הוש זו מלאכה ראו. אשר על לדווח אלה
 הראשונים ועליונות החלו כאשר רק למה
 הדפוס, מכבש מתחת לצאת הזר, העולם של

 לישון, הלכו כאשר בערב. הרביעי ביום
 נרדמו רצופה, עבודה של שעות 36 בתום

קושי. כל ללא
★ ★ ★

 ער־ידי הבחירות יום את לכסות הרעיון
 עצמו, במאורע בלתי־אמצעית השתתפות

 נולד הארץ, ברחבי ועדות־קלפי חברי בתור
הקוד בבחירות עוד הזה העולם במערכת

מות.
 כן שלפני בבחירות כפול. היה השיקול

 המסתובבים העתונאים, כי לדעת נוכחנו
 ההודייה מן למעשה מנותקים לקלפי, מקלפי

 את מרגישים הם אין היום. של העיקרית
ה הדמוקראטי האירוע של האמיתי הדופק
 מיקרי לקוריוז לב לשים הם יכולים גדול.

 ועדת־ יושב־ראש את לשאול אהר, או זה
 להצביע הספיקו כבר אנשים כמר, הקלפי

תק היתד, אם השוטר ואת שעה, אותה עד
 לחוש מסוגלים הם אין אולם כלשהי. רית
 מדוע לנתח הבוחרים, של לבם רחשי את

 במקום זה, בהרכב אלה, מסוייכים בוחרים
שבחרו. כפי בחרו זה,

 אירוע אינן הבחירות נוסף. שיקול יש
 הדמוקראטיה. של הקדשים קודש הן רגיל.
ה ימות בשאר הלוחמים זו, מערכת חברי
 חשים הדמוקראטי, המשטר קיום בעד שנה

זה. בתהליך אמצעי בלתי חלק לקחת בצורך
מפ כמובן, מייצגים, ועדות־הקלפי חברי

 בלתי־תלוי, עתון שהוא הזה, העזלם לגות.
 הפעם, נקטנו לכן מפלגה. שום מייצג אינו
 הגדלנו פשוטה. בשיטה הקודמת, בפעם כמו

המפלגות. את בינינו
 אחדות־ את ייצג הראשי שהעורך יצא כך

ה הכתב תל־אכיב. בצפון בקלפי העבודה
 ביפו. חרות את ייצג תבור, אלי ראשי,
 בקרית־ מפ״ם את ייצג אלינב שלמר. הכתב

ב הליבראלים את אלוני אורי והכתב גת,
 את ייצגתי עצמי אני פרדס־כץ. מעברת

 המערכת חברי שאר באור־יהודה. חרות
 הארץ, ברחבי מסויימת ניידות על שמרו

 לבית־החולים ועד בנגב הבדואים ממאהל
דא מיוחדת ניידת חולייה בעכו. לחולי־ריח

בתצלומים. היום להנצחת גה
 בנצי־ תפקידם את מילאו המערכת חברי

תפ את שמילאו נאמנות באותה גי־מפלגות
 חב־ רשימות את מילאו הם העתונאי. קידם

 רשימות רשמו או שהצביעו, רי־ד,מפלגה
 במהלך להעבירן כדי המצביעים, כל של

 של בקלפי בעורף. המפלגות, למטות היום
 הזה, העולם כאיש תבור אלי זוהה שם יפו,

 הניחו אי־תלותו, על המפלגות נציגי סמכו
 המפלגות פתקי מצב את פעם מדי לבדוק לו

 יצר הצפון־תל־אביבית בקלפי כולם. עבור
 קואלי־צ־ ,העבודה אחדות בשם אבנרי, אורי

 הדדית עזרה לשם מפ״ם, נציגת עם ידדזוטא
הרשימות. במילוי
 אי־תלותו כי טען ר,ליבראל, אלוני, אורי

 הכריכים את שאכל בכך בעיקר התבטאה
 לא שמפלגתו מאחר המפלגות, שאר של

 בין סדרי־ההזנה השוואת מזון. לו סיפקה
 אירגונית־גאם־ מבחינה כי קבעה החברים

 על תנועת־החרות השנה עמדה מרונ!מית
הגובה.
 ל־ שנאותו המפלגות, כל כי מקודד, אני
 כנציגיהן, בוועדות־הקלפי חברינו את ,שבץ

מפעולתם. רצון *שבעו
★ ★ ★

ב הבחירות, על דו״ח־הענק כתיבת בעת
 באוזן המערכת חברי הקשיבו הרביעי, יום

 בראדיו. שעה כל ששודרו לתוצאות אחת
 שעמדה שאלה אותם העסיקה השאר, בין

 את הצדיקה מידה באיזו כולנו: עיני לנגד
 הזה, העולם של הנסיונית הקלפי עצמה

השנהז
 הקלפי לסיכום הבחירות תוצאות השוואת
 את נכונה הראתה זו כי מוכיחה הנסיונית

 ירידת את — הבחירות של המגמות כל
 אחדות״ ,הליבראלים עליית ואת מפא״י

 או העלייד, עוצמת אולם ומק״י. העבודה
גמור. בדיוק מקום בכל נרשמה לא הירידה

 העולם פירסם הנסיונית ד,קלפ* בסיכום
 שלו, הניחוש את זה במדור )1248( הזה

ה של הנתונים ניתוח על מבוסס שהיה
ה הכנסת חברי למספר והתאמתם קלפי,

באר הכל, בסך טעה, זה ניחוש חמישית.
המפלגות. כל לגבי מנדאטים בעה

 המפלגות, רוב לגבי נכון היה הניחוש
כלהלן:

).9 (קיבלה 9־10 מם״ס: •
 ראוי .8 (קיבלה 7־8 אחדות-העבודה: 9
 תוצאות סיכום אחרי תמים יום כי לציין

 מנדאס תקבל מפ״ם עם ספק שרר הבחירות
שמיני). מנדאט אחדות־העבודה או עשירי,

).5 (קיבלה 4־5 מק״׳: 9
).4 (קיבלה 3־4 אגודת־יטראל: @
).2 (קיבלה 2־3 פא״י: ©
).4 (קיבלו 3־5 מפא״י: ערביי 9

 הראה הגדולות, המפלגות ארבעת לגבי
 גרע הוא משתיים מסויימת. סטייה הניחוש

כ ציר, הוסיף הוא ולשתיים אחד, ציר
להלן:
).42 (קיבלה 43־46 נזפא״י: $
).17 (קיבלו 18־20 הליבראלים: •
ל מעניין .17 (קיבלו 14־16 חרות: @
ה־ הקלפי לא אך טעה, הניחוש כי ציין

תל־אביב כצפון אכנרי

כאוד־יהודה כהן

ביפו (שמאל) תבור
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